
� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١ 
 

  
 

  مثالب النواصب
  أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب

  
تألیف  

  احلافظ الشهري شمس اإلسالم رشيد الدين
  

  اِجلیش املاَزندرانِي السروِي یمحمد بن علي بن شهِرآشوب بن أبي َنصر بن أب

  دار الوفاق الوطنی ببغداد
  

  
  

  

 
 



  
  
  
  
  
  

  ٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

 

 
 

  
 
 
 
 

  دار الوفاق الوطنی ببغداد
 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣ 
 

 
 

 و النفاق بها تذل و أهله و اإلسالم بها تعز کریمۀ دولۀ فی إلیک نرغب إنا مالله
تجعلنا فیها من الدعاة إلى طاعتک و القادة إلى سبیلک و ترزقنا بها کرامۀ  و أهله

م المم اللها من الحقّ فحملناه و ما قصرنا عنه فبلغناه م ما عرفتناللهالدنیا و اآلخرة 
به شعثنا و اشعب به صدعنا و ارتق به فتقنا و کثر به قلتنا و أعزز به ذلتنا و أغن به 
عائلنا و اقض به عن مغرمنا و اجبر به فقرنا و سد به خلتنا و یسر به عسرنا و بیض به 

أنجز به مواعیدنا و استجب به دعوتنا و وجوهنا و فک به أسرنا و أنجح به طلبتنا و 
أعطنا به سؤلنا و بلغنا به من الدنیا و اآلخرة آمالنا و أعطنا به فوق رغبتنا یا خیر 
المسئولین و أوسع المعطین اشف به صدورنا و أذهب به غیظ قلوبنا و اهدنا به لما 

نا به على اختلف فیه من الحق بإذنک إنک تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم و انصر
م إنا نشکو إلیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و الله. عدوك و عدونا إله الحق آمین

غیبۀ ولینا و کثرة عدونا و قلۀ عددنا و شدة الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فصل على 
محمد و آله و أعنا على ذلک بفتح منک تعجله و بضر تکشفه و نصر تعزه و سلطان حق 

  .منک تجللناها و عافیۀ منک تلبسناها برحمتک یا أرحم الراحمین تظهره و رحمۀ
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  

  ٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 
 
 

  
 

 :مقّدمة املحّقق

 :املؤّلف

 :نسبه وسريته وحياته وآثاره

، حمّمد بن عيل بن شهرآشوب بن أيب نرص بن أيب اجليش اهللارشيد الّدين، أبوعبد: هو
 .املازندراين الّرسوي

 يف الصفدي ضبطه كام مهملة وسني لفوأ وراء وهاء معجمة بشني شهرآشوب ابن
 بن أشوب شهر بن عيل بن حممد جعفر أبو الدين رشيد الشيخ هو ، بالوفيات الوايف

 .)١( الرسوي املازندراين اجليش أيب بن نرص أيب

                                                        
 .٢٦٧ص  ٢أعيان الشيعة ج )  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٥ 

 فهو به مباالة وقلة ترسعا شهرآشوب سامه الذي شهرآشوب إبن أما شهرآشوب ابن
 الرسوي اجليش أيب بن نرص أيب بن شهرآشوب نب عيل بن حممد جعفر أبو الدين رشيد

 جبل يف بظاهرها واملدفون بحلب ٥٨٨ سنة شعبان من ٢٢ ليلة املتوىف املازندراين
 وتبجيله مدحه عىل والشيعيني السنيني من الفريقني علامء اتفق ممن وهو اجلوشن
 كتابه كرذ عند بدمشق العلمي املجمع جملة إال ذلك يف خيالف ومل العلوم يف وتبحره
 تعظيم كل الستحق أمية بني مناقب يف كتابه كان لو أنه واظن طالب أيب آل مناقب

 الذم هذا كل استحقاقه أوجب طالب أيب آل مناقب يف كتابه كون لكن وتبجيل
 . والتحقري

 أيب إبن عن امليزان لسان يف العسقالين حجر ابن احلافظ حكى: فيه الّشيعة علامء أقوال
 البيت أهل فقه يف النهاية وبلغ تفقه ثم الرجال ولقي باحلديث اشتغل أنه تارخيه يف طي

 املتفق يف وصنف والعربية والتفسري والغريب القراءة يف تقدم ثم األصول يف وتتبع
 ورجال اخلاصة رجال بني وفرق والوصل والفصل واملختلف واملؤتلف واملفرتق

 شاعرا وكان وفقيهها الطائفة ذهه شيخ الرجال نقد ويف اخلشوع كثري وكان العامة
 حمققا حمدثا ثقة فاضال عاملا كان اآلمل أمل ويف الرجال كتاب منها كتب له منشئا بليغا

 يف املجليس وحكى كتب له للمحاسن جامعا شاعرا أديبا واألخبار بالرجال عارفا
 التفسري معاين يف بالتنوير الفتال حدثني املناقب كتابه يف قال أنه عنه البحار مقدمات
 أبو يل وأجاز الورى واعالم البيان بمجمع الطربيس وأنباين الواعظني روضة وبكتاب

 يل وأذن االرشاف حلية البيهقي احلسن أبو وناولني اجلنان روض رواية الفتوح
 أبو وقال.  االحتجاج كتابه الطربيس طالب أيب بخط ووجدت احلكم غرر يف اآلمدي



  
  
  
  
  
  

  ٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 أقول املشايخ من مجلة بذلك رصح فضله يف يطعن ال ةالطائف شيخ هو رجاله يف عيل
 . مؤلفا عرش ثالثة له املرتمجون عد وقد

 تلميذ الداودي أمحد بن عيل بن حممد الدين شمس العالمة قال: فيه السنّة علامء اقوال
 باحلديث اشتغل الشيعة شيوخ أحد:  حقه يف املفرسين طبقات كتابه يف السيوطي

 صار حتى األصول يف وتتبع مذهبه أهل فقه يف النهاية وبلغ تفقه ثم الرجال ولقي
 وواحد عرصه إمام وكان والنحو والتفسري والقراءات القرآن علوم يف تقدم ثم رحلة
 ألهل البغدادي كاخلطيب الشيعة عند وهو واحلديث القرآن علم عليه غلب دهره
 ذلك غري إىل ومفرتقه ومتفقه ومراسيله ورجاله احلديث تعليقات يف وتصانيفه السنة

 يعرفون ال بحلب الناس زال ما طي أيب ابن قال الفنون كثري العلم واسع أنواعه من
 احلنبيل بطة ابن فقال الرشيد قدم حتى الشيعي بطة وابن احلنبيل بطة ابن بني الفرق
 انه امليزان لسان يف العسقالين حجر ابن احلافظ وقال بالضم الشيعي بطه وابن بالفتح

 البلغة كتاب يف بادي املفريوز وقال السابق طي أيب ابن كالم نقل ثم الشيعة دعاة من
 املقتفي أيام ووعظ والنحو واللغة القرآن علم يف وتقدم الشيعة أصول يف النهاية بلغ

 وذكره مؤلفاته ذكر ثم الوضوء دائم العبادة كثري العلم واسع كان عليه وخلع فاعجبه
 مؤلفاته وعد بالوفيات الوايف يف الصفدي عن يأيت ما نقل ثم الوعاة بغية يف السيوطي

 أكثر حفظ الشيعة شيوخ أحد هو بالوفيات الوايف يف الصفدي وقال املناقب ومنها
 تقدم ثم البالد من إليه يرحل كان الشيعة أصول يف النهاية وبلغ سنني ثامن وله القرآن

 وخلع فاعجبه ببغداد املقتفي أيام املنرب عىل ووعظ والنحو والغريب القرآن علوم يف
 والعبادة اخلشوع كثري العلم واسع املحاورة مليح جةالله صدوق املنظر هبي كان عليه

 .  اه كثريا ثناء تارخيه يف طي أيب ابن عليه اثنى وضوء عىل اال يكون ال والتهجد
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٧ 

 من وهو اخلرقاء احلملة هذه املجمع جملة عليه محلت الذي شهرآشوب ابن هو هذا
 كذبا املناقب كتابه حشا وأنه الشيعة سفهاء من بانه بوصفه وانفردت العلامء أجلة

 باالشعار واستشهاده البيت أهل مناقب يف تاليفه إال عندها له ذنب وال واختالقا
 تلوناه مما تعلم وأنت ، عليه وافقه األرض يف عاقال نظن ما وقالت لذلك املتضمنة

 وإن ، قالته ما عىل املجلة وافق األرض يف عاقل ال أنه نيالفريق علامء كلامت من عليك
 سلسلة من أثر ما أسخف من املجلة يف ذكر ما وإن ، قالته ما عىل املجلة يف ذكر ما

 .أصحاهبا سخافات
 هو من عباده وصاحلو ورسله ومالئكته يعلم تعاىل اهللاف الكرام الصحابة شتم وأما

 املدينة منرب وعىل واجلمعات األعياد يف نابرامل عىل الصحابة سادات شتم سن الذي
: االسالمية املدن أهل بعض فتنادى العزيز عبد ابن أبطله حتى الصالة كفرض وجعله

 ليس أ العضوض امللك دولة انقراض إىل واستمر بعده أعيد ثم ، أمري يا السنة السنة
 . وفضائله بهبمناق ويطنب ويكتب وخيطب جهده عنه االسناد ينافح من هو سنه الذي
 انتشاره يف لغريه االسالم يدين ال برجل ألصقوه قبيح كل اختلفوا الذين هم ومن

 بل انتحاه الذي احلق عىل حجته هو أورده الذي الشعر وليس العظيم وجهاده بسيفه
 بعضها ويف املؤلفني عادة عىل جريا األبيات ببعض واستشهد الواضحة بالرباهني أثبته

 وناقله قائله عىل سبة هو مما قاله ما خالف إال األباطيل وليست البينة احلجج بعض
 .)١( الدهر وجه عىل

                                                        
 .٨٢ص  ١ج أعيان الشيعة للعاميل )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 أبو شهرآشوب بن عيل بن حممد ٥٨٨ سنة املتوىف الشيعي )١(املازندراين عيل بن حممد

 وله القرآن حفظ ، الشيعة شيوخ أحد الشيعي الدين رشيد املازندراين الرسوري جعفر
 علم يف تقدم ثم ، البالد من إليه يرحل كان.  الشيعة أصول يف النهاية وبلغ سنني ثامين

 وخلع فأعجبه ، ببغداد املقتفي أيام املنرب عىل ووعظ ، والنحو والغريب القراءات
 واسع املحاورة مليح جةالله صدوق والشيبة الوجه حسن املنظر هبي وكان. عليه

 طي أيب ابن عليه أثنى.  وضوء عىل إال يكون ال والتهجد والعبادة اخلشوع كثري العلم
 . ومخسامئة وثامنني ثامن سنة تويف.  كثريا ثناء تارخيه يف

 املكنون وكتاب.  املسائل أمهات فيه مجع الفصول سامه النحو يف كتاب:  تصانيفه ومن
 . القرآن متشابه كتاب.  القرآن نزول أسباب كتاب .الفنون عيون يف املخزون

 كتاب.  طالب أيب آل مناقب كتاب.  واحلقايق احلدود يف والطرايق األعالم كتاب
 . والفوائد النوادر من أشياء فيه مجع ، والفائدة املائدة كتاب.  املثالب

 اهللا رمحه املذكور التاريخ يف بحلب وتويف ونصف وشهرين سنة وتسعني تسعا عاش
 ) . بالوفيات الوايف(  هـا

ترمجة  يف تارخيه يف طي أيب ابن قال:  فقال ذهبيال اإلمام لتاريخ خمترصه يف املال وترمجه
واشتغل  ، سنني ثامين وله القرآن وحفظ والدراسة العلم يف نشأ:  املذكور املازندراين

 علم يف ونبغ ، البيت أهل فقه يف النهاية وبلغ تفقه ثم ، الرجال ولقي باحلديث
 والتفسري الغريبو والقراءات القرآن علوم يف تقدم ثم ، رحلة صار األصول حتى

 مقبول وكان.  والعامة اخلاصة عند سوقه ونفقت للوعظ وركب املنرب ، والنحو

                                                        
 .٢٨٩ص  ٤اعالم النبالء ج )  ١
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 سوق يل صار:  قال حدثني.  املعاين عىل الغوص األلفاظ مليح مستعذب الصورة
 بغداد إىل فرصت ، بالده عن باخلروج يأمرين ، فأرسل صاحبها خافني حتى بامزندران

 وناظرت ، عيل وخلع واستدعيت فعظمت منزلتي ووعظت ، املقتفي أيام يف
 خرجت ثم ، الدين بعز ألقب الدين وكنت برشيد فلقبت خصومي عىل واستظهرت

 أخته بنت وزوجه فأكرمه والدي نزوله عىل وكان:  قال.  حلب أتيت ثم ، املوصل إىل
  . ديني يف وبرصين علمه من وغذاين حجره يف فربيت

 كشف ، واحلديث القرآن علم عليه الغالب وكان.  دهره وواحد عرصه إمام وكان
 اآلحاد من األحاديث مراسيل وأبان اإلسناد طالبي طريق وحقق الرجال ورشح وميز

 . السنة وبالعامة الشيعة باخلاصة يعنى ، والعامة اخلاصة بني رجال وفرق ،
ابن  من يالشيع بطة ابن بني الفرق يعرفون ال بحلب أصحابنا زال ما:  قال أيب حدثني

 . بالضم والشيعي بالفتح احلنبيل بطة ابن:  فقال الرشيد قدم حتى ، احلنبيل بطة
 وقد.  الرجال معرفة يف معني بن وحييى للعامة اخلطيب بمنزلة أصحابنا عند وكان

.  إليها يصلوا مل حسنة بأشياء عليهم وبرز بمثله العامة علوم من علم عارض كل
 كثري العلم واسع املحاورة مليح جةالله صدوق والشيبة الوجه املنظر حسن هبي وكان

 سادس ليلة تويف.  وضوء عىل إال جيلس ال والتهجد اخلشوع والعبادة كبري الفنون
 ".   ه ا احلسني مشهد جوشن عند بجبل ودفن شعبان عرش

 عبد أبو اإلسالم شمس الدين رشيد الشيخ ) ه ٥٨٨ - ٤٨٨(  )١(شهرآشوب ابن
 الرسوي اجليش أيب بن نرص أيب شهرآشوب بن بن عيل بن حممد ،)  جعفر أبو أو(  اهللا

                                                        
 .٣٠٨ ص ٣اإليرانيون واألدب العريب ج )  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 جامعا شاعرا أديبا بالرجال واألخبار عارفا حمدثا ثقة فاضال علام كان املازندراين
 من سارية ، اإلمامية الشيعة فضالء من ، واألصول باحلديث عاملا للمحاسن
 شيخ ":  املعارف دائرة يف البستاين لقا ، " إيران " فارس ببالد)  طربستان(  مازندران

 ، والتفسري ، واحلديث ، الفقه بني مجع ، عرصه يف الديني ومرجعها الطائفة الشيعية
 عيل بن حممد الدين شمس قال.  واألخبار ، ومعرفة الرجال والشعر ، واألدب
 ديثباحل إشتغل ، الشيعة شيوخ هو أحد ":  " املفرسين طبقات " يف املالكي الداودي

 ، دهره وواحد إمام عرصه وكان ، مذهبه أهل فقه يف النهاية وبلغ ، الرجال ولقى ،
يف  السنة ألهل البغدادي كاخلطيب الشيعة عند وهو ، والتأليف اجلمع أحسن

 الوايف يف الصفدي أيبك بن الدين صالح وقال.  " الفنون كثري العلم واسع تصانيفه،
 جعفر أبو ":  " املهملة بالسني -  شهرآشوب بن " ااشتباه إسمه ذكر بعد أن بالوفيات

 حفظ.  الشيعة شيوخ أحد ، الشيعي الدين رشيد املازندراين ] الرسوي[  الرسوري
 ثم ، البالد من إليه يرحل كان ، الشيعة يف أصول النهاية وبلغ ، سنني ثامن وله القرآن

 ، اهللا ألمر[  املقتفي امأي عىل املنرب ووعظ ، والنحو والغريب القرآن علم يف تقدم
 هبي وكان . عليه وخلع فأعجبه ببغداد]  م ١١٦٠ - ١٠٩٦ ، ٣١ العبايس اخلليفة

كثري  ، العلم واسع ، املحاورة مليح ، جةالله صدوق ، والشيبة الوجه حسن ، املنظر
 تارخيه يف طي أيب ابن عليه أثنى.  وضوء عىل إال يكون ال ، والتهجد والعبادة اخلشوع

 . " كثريا اءثن
 الرشيعة، ومروج الشيعة فخر " فقال واأللقاب الكنى يف القمي عباس الشيخ وذكره

 : يساجل ال الذي الزخار والبحر والفضائل، املناقب حميى آثار
 رـحـــالب  هــمــلــعما دون لـــب ال رــحـــالب وـــه
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  البــــــدر طلعتــــــه دون بــــــل ال البــــــدر هـــــو

 

  رتبـــــة الـــــنجم دونـــــه بـــــل ال الـــــنجم هـــــو

 

ــــــدر هــــــو ــــــل ال ال ــــــه دون ب ــــــدر منطق   ال

 

ـــــو ـــــامل ه ـــــهور الع ـــــدهر يف املش ـــــذي ال   وال

 

ـــــني بـــــه   الـــــدهر افتخـــــر النهـــــي أربـــــاب ب

 

ــــو ــــل ه ــــاف الكام ــــم يف األوص ــــى العل   والتق

 

ـــــاب ـــــه فط ـــــل يف ب ـــــا ك ـــــر م ـــــذكر قط   ال

 

ـــــنه ـــــت حماس ـــــن جل ـــــ ع ـــــى رصـاخل   وازده

 

  والنثــــــــر القصــــــــائد نظــــــــم بأوصــــــــافه

 

 فضله يف وكفى وغريها " املعامل " و " املناقب " كتاب صاحب ، اإلمامية مشايخ شيخ
 يف الصفدي كتب ما ذكر ثم. [  مقامه وعلو قدره بجاللة السنة أهل إذعان فحول

 الوايف صاحب أي[  منه ما يقرب وذكر] .  قليل قبل وأرشنا إليه ، بالوفيات الوايف
 عرشة إال سنة مائة عاش ":  وقال]  كتاب البلغة[  بلغته يف الفريوزآبادي]  بالوفيات

  : منهم العظام املشايخ من كثرية مجاعة عن يروي.  " أشهر
 أبو املربور املحدث الفاضل الشيخ هو[  اإلحتجاج صاحب الطربيس منصور أبو

 شهرآشوب بن عيل الشيخ ووالده ،]  الطربيس طالب أيب بن بن عيل أمحد منصور
 انظر(  الطويس الشيخ عن[  شهرآشوب الفاضل املحدث والده عن الفقيه العامل

 صاحب الرازي اجلليل الشيخ عبد ومنهم ،) ]  ٢٩٠ ص ، ١ ج ، اجلنات روضات
 وأمني ،) ]  ٧١١٧الرقم  ، ٢٨٤ ص ، ٢٢ ج(  الذريعة انظر[  املخالفني مع املناظرات



  
  
  
  
  
  

  ١٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 والقطب الراوندي ، الرازي الفتوح أبو والشيخ ، البيان جممع صاحب الطربيس الدين

 " عن كام الشيعي اإلمامي املحدث العامل الفاضل اآلمدي الدين ناصح والسيد ،
 من[  وغريهم الراوندي الدين ضياء والسيد ، النيسابوري والفتال ، " رياض العلامء

 روضات أنظر - املروزي احلسيني معبد بن الفقار الصامم ذي أيب السيد أمثال
 . " أمجعني عليهم اهللا رضوان ] ٦٣ ص ، ١ ج -اجلنات

 : مصنفاته ذكر أن بعد اآلمل أمل ذيل يف املطبوع املتبحرين تذكرة يف العاميل راحل وقال
 ، منشيا بليغا شاعرا وكان ، وفقيهها الطائفة هذه شيخ ، فقال مصطفى السيد ذكره "

 له ، الصمد عبد ابني وعىل حممد عن وروى ، زهرة بن اهللا بن عبد حممد عنه روى
 . " طالب أيبآل  وأنساب الرجال كتاب منها كتب

 يف " األمل " صاحب ذكره ":  فقال اجلنات روضات يف اخلوانساري العالمة وذكره
 املصنفات أصحاب إىل املتصلة أسانيده سلسلة رشحه عند " الوسائل خامته كتاب

 حممد الشهيد عن السابق وباإلسناد فقال ، الكتاب ذلك عليها يف املعتمد عنها املنقول
 نجيب الشيخ عن ، املعايل أيب بن حممد الدين الشيخ شمس عن ، العاميل مكي بن

 زهرة بن عيل بن اهللا عبد بن الدين حممد حميى السيد عن ، سعيد بن حييى الدين
 شهرآشوب عيل بن بن حممد الدين رشيد السعيد الشيخ عن ، احللبي احلسيني

احلسيني  عيل بن اهللا وفضل ، احلسيني عيل بن عيل والد ، أبيه عن ، املازندراين
 الصمد عبد ابني وعيل وحممد ، الرازي عيسى بن اجلليل وعبد ، الراوندي

 الفضل عيل وأيب ، الشوهاين احلسن بن وحممد ، الرازي بن عيل وأمحد ، النيسابوري
 ، الصوايب عيل بن ومسعود ، احللبي احلسن بن بن عيل وحممد ، الطربيس احلسن بن

 احلسن حممد ابن عيل أيب الشيخني كلهم عن ، دادياملق طحال بن أمحد بن واحلسني
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 احلسن بن حممد جعفر أيب عن الشيخ ، املقرئ عيل بن اجلبار عبد الوفاء وأيب ، الطويس
 . عنه روى كل من إىل سابقا املذكورة بأسانيده ، أرواحهم اهللا قدس ، الطويس

 اجلليل الرجل هذا عن البحار كتابه مقدمات يف " األنوار بحار " صاحب أيضا ونقل
 ". . .  معاين يف التنوير " ب الفتال حدثني:  " املناقب " كتابه يف قال املقدار أنه

 أبو يل وأجاز " اهلدى بأعالم الورى أعالم " وبكتاب " الواعظني روضة " وبكتاب
 احلسن أبو وناولني ، القرآن تفسري يف " اجلنان وروح اجلنات روض " رواية الفتوح

 اهللا علم(  أنا وال ، " غرر احلكم " يف اآلمدي يل أذن وقد " األرشاف حلية " البيهقي
 : اجلوائز أبو قال كام والتقصري بالعجز معرتف إال)  تعاىل

ـــت ـــا روي ـــت وم ـــن روي ـــة م   الرواي

 

  هنايــــة إىل انتهيــــت مــــا وكيــــف

 

  تنــــــاهى غايــــــات ولألعــــــامل

 

ــــت وإن ــــا طال ــــم وم ــــة للعل   غاي

 

احلسن  أيب الدين مجال للشيخ اهللا رمحه منه إجازة املعتربة املواضع بعض يف ورأيت هذا
 ثناء من يستفاد كام األصحاب فقهاء أجلة من وكان اجلامعاين احليل شعره بن عيل

 املعامل " كتابه يف املوسومة مصنفاته مجيع نسبة نفسه بنص وفيها ، املذكور عليه شيخنا
 املشايخ، كتب من كتبنا ما بجميع له أجزأتو اهللا قال استخرت أن إىل. . . . . .  إليه "

 ، ذكره ما آخر يف رقم أن إىل ثم ، ومصنفايت وأشعاري وقراءايت مسموعايت وبجميع
 اآلخر مجادى منتصف يف املازندراين بخطه شهرآشوب بن عيل بن حممد ذلك كتب
  . مائة ومخس وثامنني إحدى سنة



  
  
  
  
  
  

  ١٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 إىل انتقاله وكان:  وقال بظاهرها ودفنه بحلب وفاته اجلنات روضات صاحب ذكر ثم

 عىل الغالب كون بل.  األعيان علامئنا رحال حمط الزمان ذلك يف كوهنا جهة حلب من
 بأيدي ذاك إذ مملكتهم لكون ، وسلوكهم طريقهم يف احلقة مع اإلمامية املامشاة عامتها

 ذكرناه بام ويشهد ، ملوكهم دين عىل الناس إن ومن املشهور ، اإلماميني محدان آل
 " املدنية بالفوائد " املوسوم كتابه عن نقل الثقة فيام الفاضل القمي طاهر حممد املوىل

 ومباينته املذهب هذا عىل ومن مجودهم ، حلب مدينة التشيع القديمة البالد من أن
 هو الذي املقتول طريقة الشيخ إىل يركنوا ومل ، والصوفية الفالسفة مذاهب مع الكلية

 ومل يلتفتوا السياق، من له كان ما لرتويج عليهم ورد ملا " اإلرشاق حكمة " صاحب
 الشيخ هو املقتول الشيخ من ومراده حوله من الذين بسعاية هناك قتلوه بل رأيه إىل

 أحوال ترمجة ذيل يف اإليامء مراتبه بعض إىل السابق العارف احلكيم حبش حييى بن
 سبيل عىل - ذكره املتقدم - السهروردي الدين شهاب األجل األعرف خاله

 . "االستيفاء
بن  عيل بن حممد - شهرآشوب ابن ":  وقال األدب رحيانة يف التربيزي املدرس وذكره

 عبد وأيب جعفر بأيب املكنى املازندراين الرسوي اجليش أيب بن نرص أيب بن شهرآشوب
 علامء مفاخر من ، مازندران ساري أهايل من الدين زين أو الدين برشيد ، وامللقب اهللا

 حمدث، ، فقيه وهو ، اهلجري السادس القرن أواخر يف ومشايخ الشيعة االمامية
 جامع ، بليغ ، منشئ ، شاعر ، حمقق ، ، واعظ مفرس ، نحوي ، أديب ، متكلم رجايل،
 . " الشيعة وعلامء)  أهل السنة(  العامة علامء جيله ، املشايخ كثري ، والفضائل للفنون
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  : وفاته

 فسيح وأسكنه تعاىل اهللا رمحه وتويف ، أشهر عرشة إال سنة مائة شهرآشوب ابن اشع
 ، حلب مدينة يف ه ١١٩٢ سنة أيلول ٢ املوافق ه ٥٨٨ سنة شعبان ٢٢ جناته ليلة

 مشهد عند جوشن جبل عىل وقيل ، " حوش " له يقال سفح جبل يف بظاهرها ودفن
 . حلب خارج السقط

 : مؤلفاته

 : منها األمهية غاية يف مصنفات اهللا رمحه خلف
 له ذكره ، السالم عليها الزهراء فاطمة النساء سيدة مناقب يف ، حديثا األربعون - ١

 يف الطهراين بزرگ آغا والشيخ ،)  ٤٨ ص ، ٦ ج(  األدب رحيانة يف املدرس التربيزي
 من عده ":  وقال)  ٢١٨٢ الرقم ، ٤٢٦ ص ، ١ ج(  تصانيف الشيعة إىل الذريعة
 اخلصائص كتابه أول يف املعارص الواعظ الكجوري باقر املوىل احلاج تصانيفه

 . "الفاطمية
 ذكره ، وسلم وآله عليه اهللا صىل الرسول آل مذهب عىل والنزول األسباب كتاب -  ٢

 ، القرآن نزول أسباب:  وسامه)  ١٦٧ ص ، ٧ ج(  األعالم يف الزركيل الدين له خري
 يف العاميل واحلر ،)  ٢٩٠ ص ، ٦ ج(  اجلنات روضات يف اخلوانساري والعالمة

 ،)  ٢٦٩ ص ، ٣ ج(  املعارف دائرة يف والبستاين ،)  ٥٠٤ص(  املتبحرين تذكرة



  
  
  
  
  
  

  ١٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ج(  الذريعة يف الطهراين بزرك آغا ، والشيخ)  ١٦٤ ص ، ٤ ج(  بالوايف والصفدي

 ) . ٤٨ ص ، ٦ ج(  األدب يف رحيانة التربيزي واملدرس ،)  ٣٧ الرقم ، ١٢ ص ،٢
روضات  يف اخلوانساري العالمة له ذكره ، واحلقائق احلدود يف الطرائق أعالم - ٣

 ،)  ٥٠٤ ص(  املتبحرين تذكرة يف يف العاميل واحلر ،)  ٢٩٠ ص ، ٦ ج(  اجلنات
 األدب رحيانة يف التربيزي واملدرس ،)  ٢٦٩ ص ، ٣ ج(  دائرة املعارف يف والبستاين

 ، ٢ ج(  الشيعة تصانيف إىل الذريعة يف الطهراين آغا بزرك لشيخوا ،)  ٤٨ ص ، ٦ ج(
 بعض يف وكذا ، العلامء معامل يف كتابه ذكره ":  وقال)  ٩٥٠ الرقم ، ٢٣٩ ص

 األعالم " عنه بكتاب التعبري من ، سليامن للشيخ " البلغة " يف ملا وجه فال إجازاته،
 . " العاطف بزيادة " والطرائق

 ،)  ٢٦٩ ص ، ٣ ج(  املعارف دائرة يف البستاين له ذكره ، فاألوصا كتاب - ٤
 تذكرة يف العاميل واحلر ،)  ٤٨ ص ، ٦ ج(  األدب رحيانة يف واملدرس التربيزي

 ص ، ٦ ج(  اجلنات روضات يف اخلوانساري ، والعالمة)  ٥٠٤ ص(  املتبحرين
 ص ، ٢ ج(  ةالشيع تصانيف إىل يف الذريعة الطهراين بزرك آغا والشيخ ،) ٢٩٠
 . " معامل العلامء " كتابه يف نفسه إىل نسبه ":  وقال)  ١٨٦٤ الرقم ،٢٧٦

 اجلنات روضات يف اخلوانساري العالمة له ذكره ، طالب أيب آل أنساب كتاب -  ٥
 واملدرس ،)  ٥٠٤ ص(  املتبحرين تذكرة يف العاميل واحلر ،)  ٢٩٠ ، ص ٦ ج(

 الذريعة يف الطهراين بزرك آغا والشيخ ،)  ٤٨ ص ، ٦ ج( األدب  رحيانة يف التربيزي
 . " احلجب كشف يف ذكره " : وقال)  ١٥١٨ الرقم ، ٣٧٨ ص ، ٢ ج(

 ،)  ٤٨ ص ، ٦ ج(  األدب رحيانة يف التربيزي املدرس له ذكره ، االنصاف كتاب - ٦
 الرقم ، ٣٩٥ ص ، ٢ ج(  الشيعة تصانيف إىل الذريعة يف الطهراين بزرك والشيخ آغا
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 يف ، ياسني للشيخ إجازته يف السامهيجي اهللا عبد الشيخ نسبه إليه ":  وقال)  ١٥٨٧
 . " املامرسني منية آخر

، )٤٨ ص ، ٦ ج(  األدب رحيانة يف التربيزي املدرس له ذكره ، التنزيل بيان كتاب - ٧
 الرقم ، ١٧٧ ص ، ٣ ج(  الشيعة تصانيف إىل الذريعة يف الطهراين بزرك آغا والشيخ

 أول يف املجليس العالمة قال ، البحار يف عنها ينقل التي الكتب من " : وقال)  ٦٣٤
 يف مذكورا أكثره لكون يسريا منه أخذنا.  كثري الفوائد احلجم صغري أنه:  البحار

 ."غريه
 ، ٧ ج(  األعالم يف الزركيل الدين خري له ذكره ، القرآن متشاهبات تأويل كتاب - ٨

 ،)  ٢٩٠ ص ، ٦ ج(  اجلنات روضات يف اخلوانساري مةوالعال ،)  ١٦٧ ص
(  األدب رحيانة يف التربيزي والسيد ،)  ٢٦٩ ص ، ٣ ج(  املعارف دائرة يف والبستاين

 األمني حمسن ،)  ١٦٤ ص ، ٤ ج(  الوايف بالوفيات يف والصفدي ،)  ٤٨ ص ، ٦ ج
 املكتبة يف خمطوطا باكتا له ورأينا " : وقال ،)  ١٣٦ ص ، ٤٦ ج(  الشيعة أعيان يف

 بن بنعيل حممد اإلسالم األجل شمس الشيخ قال أوله يف األرشف النجف يف احلسينية
 بيان كتاب إمالء للخريات اهللا وفقكم سألتم ، عنه اهللا ريض املازندراين شهرآشوب

 فأجبتكم حكم اآليات من فيه العلامء اختلف وما املتشاهبات اآليات من املشكالت
كتاب  من فيه رشعت ما إلمتام يوفقني أن اهللا وأسأل قال أن إىل.  إلخ. . .  ذلك إىل

 يتعلق ما باب:  قال ثم ، التفاسري علوم جل حيصل بانضاممها فإن القرآن نزول أسباب
 ج(  الذريعة يف الطهراين بزرك آغا والشيخ ، " األبواب باقي ذكر ثم ، بأبواب التوحيد

 يف عنه عرب ،. . .  القرآن متشاهبات تأويل ":  لوقا)  ١١٣٥الرقم  ، ٣٠٦ ص ، ٣
 ":أوله ، باعه طول عن منبئ عجيب وهو كتاب ، القرآن بمتشابه " املعامل معامل " كتابه



  
  
  
  
  
  

  ١٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 إمالء للخريات اهللا سألتم وفقكم – نفسه تسمية بعد قوله إىل العاملني رب هللا احلمد
 حكم فيه من العلامء تلفاخ وما املتشاهبات اآليات من املشكالت بيان يف كتاب

 وأن ، إمتامه عىل املعونة اهللا فأسأل ، عميقا بحرا التحقيق هلذا أن ولعمري ، اآليات
 جل حيصل بانضاممها فإن القرآن نزول أسباب كتاب من فيه رشعت ما يوفقني إلمتام

 يف ما لكم خلق الذي هو تعاىل قوله ، التوحيد بأبواب يتعلق باب ما ، التفاسري علوم
 . السامء إىل استوى ثم مجيعا األرض

وكتبا  املجليس العالمة إىل العاميل احلر أهداها التي النسخة:  منها نسخا منه رأيت
 ونسخة.  اهللا رمحه النوري العالمة شيخنا عند النسخة تلك وحصلت ، عليها بخطيهام

 مريزا حلاجا السيد كتب من اشرتاها بغداد يف الدين هبة عيل حممد عند السيد عتيقة
 . الشهرستاين عيل

 وثالثة.  الرضوي املشهد يف السبزواري باقر حممد املوىل مدرسة موقوفات من وأخرى
 حممد موىل احلاج العامل تركة ثلث من الكبري القومشهي حسني حممد وقفها املوىل

 النجف مكتبات يف أخرى نسخ وتوجد.  النجف يف ه ١٢٨١ القومشهي سنة مهدي
 . " وغريها

 جملدين يف املصطفوي حسن للشيخ حواش مع طهران يف املذكور الكتاب طبع وقد
 . ه ١٣٦٩ سنة

والشيخ  ،)  ٢٦٩ ص ، ٣ ج(  املعارف دائرة يف البستاين له ذكره ، اجلديدة كتاب -  ٩
)  ٣٨٠ الرقم ، ٩١ ص ، ٥ ج(  الشيعة تصانيف إىل الذريعة يف الطهراين بزرك آغا

 أئمة يف البلغة عن " ٤٨٥ ص - املستدرك خامتة " يف ناشيخ كذلك حكاه ":  وقال
 . " اللغة
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٩ 

 ص ، ٦ ج(  اجلنات روضات يف اخلوانساري العالمة له ذكره ، احلاوي كتاب - ١٠
 املعارف دائرة يف والبستاين ،)  ٥٠٤ ص(  املتبحرين تذكرة يف العاميل ، واحلر)  ٢٩٠

 والشيخ ،)  ٤٨ ص ، ٦ ج(  األدب ةرحيان يف التربيزي ، واملدرس)  ٢٦٩ ص ، ٣ ج( 
 " يف ذكره ":  وقال)  ١٣١٢ الرقم ، ٢٣٦ ص ، ٦ج (  الذريعة يف الطهراين بزرك آغا

 بعض واستظهر ، احلاوي املحمدين بعنوان آخر يف نفسه ترمجة يف " املعامل معامل
 . " للفتاوي احلاوي " أنه املشايخ

 ،)  ٥٠٤ ص(  املتبحرين تذكرة يف العاميل احلر له ذكره ، الرجال كتاب - ١١
 بزرگ آغا والشيخ ،)  ٢٩٠ ص ، ٦ ج(  اجلنات روضات يف والعالمة اخلوانساري

 ابن رجال ":  وقال)  ١٥٩ الرقم ، ٨٦ ص ، ١٠ج (  الذريعة يف الطهراين
 نامهء "]  كتاب[  يف رصح به كام " العلامء معامل " كتابه غري وهو شهرآشوب،

 . " ٥٢٩ ص ، ١ ج -  دانشوران
 املعطي عبد بن ليحيى األصل ، النحو يف " اخلمسون الفصول " كتاب رشح - ١٢

 حلاجي الظنون كشف انظر(  الرتمجة لصاحب والرشح ، ه ٦٢٨ سنة النحوي املتوىف
 ) . ١٢٦٩ص  ، ٢ ج ، خليفة

 ، ٦ ج(  اجلنات روضات يف اخلوانساري العالمة له ذكره ، الفائدة مائدة كتاب - ١٣
 يف العاميل واحلر ،)  ١٦٤ ص ، ٤ ج(  بالوفيات الوايف يف والصفدي ،)  ٢٩٠ص 

 ص ، ٦ ج(  األدب رحيانة يف التربيزي واملدرس ،)  ٥٠٤ص (  املتبحرين تذكرة
 ، ١٠ ص ، ١٩ ج(  الشيعة تصانيف إىل يف الذريعة الطهراين بزرك آغا والشيخ ،)٤٨

 تصانيفه بقية مع ذكره ":  ، وقال ")  الفائدة وأ(  العائدة املائدة ":  وسامه)  ٣٦ الرقم
 " الرياض " يف بخطه كام إجازاته بعض يف وكذا ،]  اآليت - املعامل كتاب أي[  معامله يف



  
  
  
  
  
  

  ٢٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
انظر [  " اجلديدة " كتاب بعنوان للفريوزآبادي " البلغة " يف عنه املحكي ولعله

 . " اجلمة والفرائد الفوائد فيه ،]  سبق فيام ٩ التسلسل
 الرقم ، ٦٢ ص ، ١٩ ج(  الذريعة صاحب له ذكره ، القرآن متشابه كتاب - ١٤

 الذريعة صاحب ذكره الذي " القرآن متشاهبات تأويل " كتابه وهو نفس ،) ٣٣١
 وبالنظر ، سبق فيام ٨ التسلسل يف وذكرناه)  ١١٣٥الرقم  ، ٣٠٦ ص ، ٣ ج(  أيضا

 ص ، ٣ ج(  يف الطهراين بزرك آغا شيخإليها ال يتطرق مل التي اإلضافات بعض لوجود
 يف الذريعة صاحب قال حال فقد أي وعىل ، إليها اإلشارة األفضل من رأينا ،)  ٣٠٦

 كام ، من اآليات فيه العلامء إختلف وما ، القرآن متشابه ":  ييل ما ، ٦٢ ص ، ١٩ ج
 و ، " الرياض " يف كام بخطه إجازته بعض يف وكذا " العلامء معامل " يف مؤلفه به عرب

 املازندراين الرسوي شهرآشوب بن عيل بن حممد اهللا عبد أبو الدين رشيد هو الشيخ
 ، أخريا بإيران طبع وقد ، باعه طول عن ينبئ عجيب كتاب وهو ، ه ٥٨٨سنة  املتوىف

 الشيخ ومكتبة ،]  األرشف النجف يف[  التسرتية املكتبة منه يف خمطوطة نسخ وتوجد
 السبزواري باقر حممد املوىل مكتبة ويف ،]  النجف األرشف يف[  طاءالغ كاشف آل عيل

 التي منه النسخة وإن ، ه ١٠٨٧ سنة مجاد األول سلخ كتابتها نسخة خراسان بمشهد
 عند كانت ، يدهيام خط املجليس وعليها العالمة إىل العاميل احلر املحدث أهداها
 إمالء للخريات اهللا وفقكم سألتم ":  إسمه وذكر احلمد بعد أوله ، النوري شيخنا
حكم  من فيه العلامء إختلف وما ، املتشاهبات اآليات من املشكالت بيان كتاب

 وأن ، إمتامه عىل املعونة اهللا فأسأل. . .  عميقا بحرا التحقيق هلذا إن لعمري ، اآليات
 فيام ٢ التسلسل أنظر[  " القرآن نزول أسباب " كتاب من فيه رشعت إلمتام ما يوفقني

:  التوحيد بأبواب يتعلق ما باب.  التفاسري علوم جل بانضاممهام حيصل فإن ،]  سبق
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢١ 

 ، ". . .  السامء إىل استوى ثم مجيعا يف األرض ما لكم خلق الذي هو ، تعاىل قوله
 باب ثم ، النبوات يف ما جاء باب ثم ، العدل يف يدخل ما باب ، الباب هذا إمتام وبعد

 الفقه، يتعلق بأصول ما باب ثم ، وغريه املعاد من املفردات باب ثم ، امةباإلم يتعلق ما
ما  باب ثم ، واملنسوخ الناسخ باب ثم ، األحكام آيات من الفقهاء به حيكم ما باب ثم

 ألف عرش ثالثة من يقرب ، أبوابه آخر وهو النوادر باب ثم ، النحو طريق من جاء
 طهران يف الكتاب هذا وطبع.  " األخريين بنيالبا غري فصول باب عدة كل ويف ، بيت
 . سبق فيام ٨ يف التسلسل ذكرنا كام ه ١٣٦٩ سنة
، )  ٥٠٤ ص(  املتبحرين تذكرة يف العاميل احلر له ذكره ، األمثال يف املثال كتاب -  ١٥

 دائرة يف والبستاين ،)  ٢٩٠ ص ، ٦ ج(  اجلنات روضات يف اخلوانساري والعالمة
 ،)  ٤٨ ص ، ٢ ج(  األدب رحيانة يف التربيزي واملدرس)  ٢٦٩ ، ص ٣ ج(  املعارف
 الرقم ، ٧٣ ص ، ١٩ ج(  الشيعة تصانيف إىل يف الذريعة الطهراين بزرك آغا والشيخ

 إجازاته بعض يف وكذا " معامل املعامل " يف نفسه ترمجة يف ذكره ":  وقال)  ٣٨٥
 ."بخطه

 ص ، ٤ ج(  بالوفيات الوايف يف ديالصف له ذكره ، النواصب مثالب كتاب - ١٦
 يف اخلوانساري والعالمة ،)  ٥٠٤ ص(  املتبحرين تذكرة يف العاميل ، واحلر)  ١٦٤

 ، ٦ ج(  األدب رحيانة يف التربيزي واملدرس ،)  ٢٩٠ ، ص ٦ ج(  اجلنات روضات
 ص ، ١٩ ج(  الشيعة تصانيف إىل يف الذريعة الطهراين بزرك آغا والشيخ ،)  ٤٨ ص
 بعض يف بخطه العلامء ووجد معامل " كتابه يف ذكره ":  وقال)  ٤٠٩ الرقم ، ٧٦

 "بعنوان  " الشيعة بشارات " يف عنه ينقل الذي ولعله ، " الرياض " يف كام إجازاته
اهلداية  منهاج " ويسمى:  قال ، شهرآشوب بن عيل بن ملحمد " والقواصب الصوالب



  
  
  
  
  
  

  ٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ، املخالفني عن هبا ويرمز هبا يثني التي األسامء من مجلة عنه نقل ، " الدراية ومعراج

 من الذكر بمعنى ويأيت ، األمحق الشيخ أي[  والنعثل ، العجل والسامري نظري
 أنساب " يف شهرآشوب البن " النواصب مثالب "عن  ونقل.  وغريها ،] الضباع

 ، ه ١٠٧٦ سنة ألفه ، اخلاد األسرتآبادي داود بن عيل للشيخ ، فاريس[  " النواصب
 الذريعة انظر كثرية معتربة كتب عن نقال وغريهم أمية بني من وغريه يزيد أنساب فيه
،  عنده وجوده يظهر بام ه ١٠٧٦ سنة املؤلف) ]  ١٥٤٣ الرقم ، ٣٨٨ ص ، ١ ج( 

 " املثالب " أن هو وذكر ، حسني نارص السيد خزانة يف عتيق بخط موجودة والنسخة
 ونسخة]  ييل فيام ٢٠ التسلسل أنظر[  مكررا املطبوع هل " املناقب "كرب  عىل هذا

 . " بطهران حممد املحيط السيد عند أخرى
 البستاين له ذكره ، الفنون عيون يف)  املخزون املكنون(  املكنون املخزون كتاب - ١٧

 ص ، ٤ ج(  بالوفيات الوايف يف والصفدي ،)  ٢٦٩ ص ، ٣ ج(  املعارف يف دائرة
 والعالمة ،)  ٤٨ ص ، ٦ ج(  األدب رحيانة يف التربيزي واملدرس ،)  ١٦٤

 تذكرة يف العاميل واحلر ،)  ٢٩٠ص  ، ٦ ج(  اجلنات روضات يف اخلوانساري
 ، ٢٣١ ص ، ٢٠ ج( الذريعة  يف الطهراين بزرك آغا والشيخ ،)٥٠٤ ص(  املتبحرين

 إجازاته بخطه، عضب يف وكذا " العلامء معامل " يف لنفسه ذكره ":  وقال)  ٢٧٢٥ الرقم
 واللغة، النحو أئمة يف " البلغة " كتابه يف الفريوزآبادي عن " العقبات " يف حكى وقد

 األلف، عن اخلالية اخلطبة فيه وأورد ، واملخزون باملكنون الكتاب هذا عرب عن أنه
 كام ،)  السالم عليه(  طالب أيب بن عيل املؤمنني إنشاء من عن النقط اخلالية واخلطبة

 العالمة أورد وقد ،)  السالم عليه(  علمه يف باب " املناقب " يف شهرآشوب ابن ذكره
 يف " املناقب " شهرآشوب يف ابن أورده ما " ٥٣٥ - ٥٣١:  ٩ ، البحار " يف املجليس
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٣ 

إىل  علمهم يف ينتمون للعلوم املؤسسني وإن ،)  السالم عليه(  املؤمنني أمري علم باب
 خطبه بعض اسم يذكر ثم ، اخلطباء ومنهم:  قوله إىل ،)  السالم عليه(  املؤمنني أمري
 " يف أوردهتام وقد:  قوله إىل. . . . .  واأللف عن النقط اخلاليتان اخلطبتان منها

 . " املكنون املخزون
 وانظر)  ٩٨ ص ، ٢١ ج(  الذريعة صاحب له ذكره ، القواصب مصالت كتاب - ١٨

 . سبق فيام ١٦التسلسل 
 البستاين له ذكره ،)  سبق فيام ١١ التسلسل انظر(  ،)  العلامء(  املعامل معامل تابك - ١٩

 يف القمي عباس والشيخ ، " الرجال يف ":  وقال)  ٣٩٦ ص ، ٣ ج(  املعارف يف دائرة
 ،)  ٤٨ ص ، ٦ ج(  األدب رحيانة وصاحب ،)  ٣٣٢ ص ، ١ج (  واأللقاب الكنى

 يف ":  وقال)  ٤٦٠٦ الرقم ٢٠١ ص ٢١ج(  ذريعةال يف الطهراين بزرگ آغا والشيخ
 بن عيل بن حممد الدين اإلمام رشيد للشيخ ، مصنفيهم وأسامء الشيعة كتب الفهرست

[  الطايفة شيخ تتمة لفهرست جعله ، ه ٥٥٨ سنة املتوىف املازندراين شهرآشوب
 ثامئةمن ثال نحوا فيه زدت وقد:  قال] .  املصنف هذا يف ترمجته راجع - الطويس
 ، املجاهرون:  طبقات أربع وجعلهم البيت أهل شعراء بعض آخره يف وذكر مصنف

 ، البيت أهل حب يف أي باملجاهرين ومراده ، واملتكلفون ، واملتقون ، واملقتصدون
 . " وهكذا

 سنة)  طهران(  إيران ويف ، األرشف بالنجف احليدرية املطبعة يف الكتاب هذا وطبع
١٣٥٢ . 

 : مها حاشيتان املذكور عاملامل ولكتاب



  
  
  
  
  
  

  ٢٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 احلاشية هذه عن ينقل)  ه ٩٦٦ سنة(  الشهيد الدين زين بن حسن الشيخ حاشية - ١

 ) . ٢١١ ص ٦ ج ، الذريعة أنظر(  " الرياض "صاحب 
عن  ينقل)  ه ١٠٣١ سنة(  املتوىف احلارثي احلسني بن حممد البهائي الشيخ حاشية - ٢

 ) . أعاله املصدر أنظر(  ضاأي " الرياض " صاحب احلاشية هذه
 ، ٧ ج(  األعالم يف الزركيل الدين خري األستاذ له ذكره ، طالب أيب آل مناقب - ٢٠

 ،)  ٢٩٠ ص ، ٦ ج(  اجلنات روضات يف اخلوانساري والعالمة ،)  ١٦٧ص 
 واسع ضخم كتاب وهو ":  وقال)  ٢٦٩ ص ٣ ج( املعارف  دائرة يف والبستاين
 الوايف يف والصفدي ، " من مكتباهتم مكتبة منه ختلو تكاد ال ، يةاإلمام عند اإلنتشار

 ص ، ١ ج(  الكنى واأللقاب يف القمي عباس والشيخ ،)  ١٥٤ ص ، ٤ ج(  بالوفيات
 رحيانة التربيزي يف واملدرس ،)  ٥٠٤ ص(  املتبحرين تذكرة يف العاميل واحلر)  ٣٣٢

 ص ، ٢٢ ج(  الذريعة يف راينالطه بزرگ آغا والشيخ ،)  ٤٨ ص ، ٦ ج(  األدب
 إن عليها كتب نسخة حممد عيل احلاج خزانة يف منه ":  وقال)  ٧٧٦٤ ، الرقم ٣١٨

 سنة يف احليل الوراق الكتبي عنانه بن إسامعيل بن القاسم أيب كا بخط منها املستنسخ
 زين الشيخ من ويظهر ". . . .  هيدين فهو الذي خلقني هللا احلمد ":  أوله ، ه ٦٥٨
 كبري، كتاب مفقود وهو املناقب أصل إن " املستقيم الرصاط كتاب " يف البيايض الدين
لكن  " بالنخب " املوسوم منتخبه وهو املوجود بل ، أرطال تسعة فكان منه جزء وزن

 بقلم يكتب أن يف بعد وال ، أيضا موجود وهو ، املطبوع املوجود هذا غري " النخب "
 " املناقب " أن مع ، املذكور بالوزن يكون ، ثقيل جلد يف ، جدا ورق غليظ عىل جيل

 ابن أحال وقد ، عرش الثاين اإلمام أحوال فيه أنه ليس حيث ، قطعا ناقص املوجود
 يف مذكور فهو ، فيه ذلك وليس ، املفيد به الشيخ تلقيب وجه مناقبه إىل شهرآشوب
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٥ 

 حممد عيل املوىل احلاج نةيف خزا املوجودة النسخة أن مع لقبه الذي احلجة أحوال باب
 أهنا آخره يف ، وذكر ه ٧٧٧ سنة كتابتها تاريخ األرشف النجف يف آبادي النجف

 جزئيه كانت بكال النسخة تلك وفاته، وتأريخ املصنف ذكر فيها نسخة عن كتبت
 املذكور القاسم أبو وفرغ ، احليل الوراق الكتبي عنان بن إسامعيل بن القاسم أيب بخط

 املصنف توىف انه السادس جزءه آخر يف كتب ه ٦٥٨ سنة رجب أواخر ةمن الكتاب
 جبل بسفح حلب بمدينة ودفن ٥٨٨ سنة شعبان عرش ثاين ليلة اجلمعة اهللا رمحه

 . " جوشن
 الربوجردي حممود شيخ احلاج بمبارشة جملدين يف بطهران منقحا الكتاب هذا وطبع

 املطبعة يف طبع كام ، أيضا ينجملد يف ه ١٣١٣ سنة بمبى ويف ، ه ١٣١٧ يف سنة
 . بالنجف األرشف احليدرية

 ، " طالب أيب آلل املناقب نخب " كتاب فهو أعاله إليه املشار " النخب " كتاب أما
 كان الذي فرج بن عيل الدين نجيب تلميذ ، جبري بن احلسني اهللا عبد أبو والناخب هو

 ، ٩٠ - ٨٨ ص ، ٢٤ ج - يعةالذر يف التفصيل راجع(  شهرآشوب املؤلف ابن تلميذ
 ) . ٤٦٢ الرقم

 ،)  ٢٦٩ ص ، ٣ ج(  املعارف دائرة يف البستاين له ذكره ، املنهاج كتاب - ٢١
 يف اخلوانساري والعالمة ،)  ٤٨ ص ، ٦ ج(  األدب رحيانة يف واملدرس التربيزي

 ص(  املتبحرين تذكرة يف العاميل واحلر ،)  ٢٩٠ص  ، ٦ ج(  اجلنات روضات
 ) . ٨٤٦٧ الرقم ، ١٥٤ ص ، ٢٣ ج( الذريعة  يف الطهراين بزرگ آغا والشيخ ،)٥٠٤

)  ٩٧٧٩ الرقم ، ٢٣٣ ص ، ٢٣ ج(  الذريعة صاحب له ذكره ، املواليد كتاب - ٢٢
 . " اإلقبال " يف األول ربيع تاسع يف طاووس ابن عنه ينقل ": وقال



  
  
  
  
  
  

  ٢٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ، ٦ ج(  اجلنات روضات يف اخلوانساري العالمة له ذكره ، األخبار نخب كتاب - ٢٣
 . أعاله ٢٠ التسلسل يف إليه املشار " النخب " كتاب ولعله ،)  ٢٩٣ص

 : يف شهرآشوب ابن أخبار وجتد
 . ١٦٧ ص ٧ ج ، الزركيل الدين خلري االعالم - ١
 ) . خطي(  ، األسدي شهبة قايض البن اإلسالم بتاريخ االعالم - ٢
 : ٢٥٥٦ الرقم ، ١٣٦ ص ، ٤٦ ج ، األمني حمسن للسيد الشيعة أعيان - ٣
 ابن فيه وهو ، ٧٧ ص ، السيوطي الرمحان عبد الدين جلالل الوعاة بغية - ٤

 . شهرآشوب
 ) . شهرآشوب ابن(  ، للفريوزآبادي واللغة النحو أئمة يف البلغة - ٥
 . ٧١٠ ص ، ١ ج تكملة ، بروكلمن تاريخ - ٦
 واملطبوع ، أيضا له اآلمل أمل ذيل يف طبوعامل العاميل احلر للشيخ املتبحرين تذكرة - ٧
 . ٥٠٤ ص ، املقال ذيل منهج يف
 املقال منهج هامش عىل املطبوع ، البهبهاين للعالمة املقال منهج عىل تعليقات - ٨

 . ٣٠٨ ص هامش ، االسرتآبادي بن عيل ملحمد
 . ١٥٧ ص ، ٣ ج ، املامقاين اهللا عبد للشيخ املقال تنقيح - ٩

 ص ، ٢ ج ، احلائري الغروي األردبييل عيل بن حممد للعالمة الرواة جامع - ١٠
١٥٥. 

 . ٢٦٩ - ٢٦٨ ص ، ٣ ج ، البستاين افرام لفؤاد املعارف دائرة - ١١
 ج . ٤٢٦ ص ، ١ ج : الطهراين بزرك آغا للشيخ ، الشيعة تصانيف إىل الذريعة - ١٢

 .٩١ ص ، ٥ ج . ٣٠٦ ، ١٧٧ ص ، ٣ ج . ٤٧٦ ، ٣٩٥ ، ٣٧٨ ، ٢٣٩ ، ١٢ ص ، ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٧ 

 ص ، ٢٠ ج . ٧٦ ، ٧٣ ، ٦٢ ، ١٠ ص ، ١٩ ج . ٨٦ ص ، ١٠ ج . ٢٣٦ ص ، ٦ ج
 . ٢٣٣ ، ١٥٤ ص ، ٢٣ ج . ٣١٨ ص ، ٢٢ ج . ٣٠١ ، ٩٨ ص ، ٢١ ج . ٢٣١

 املوسوي باقر للعالمة والسادات العلامء أحوال يف اجلنات روضات - ١٣
 . ٥٨٥ الرقم ، ٢٩٠ ص ، ٦ج ، اخلوانساري

 الرقم ، ٤٧ ص ، ٦ ج ، باملدرس املعروف التربيزي عيل ملحمد األدب ةرحيان - ١٤
٣٧ . 
 . ٧٢٦ ص ، ١ ج ، القمي رضا بن حممد بن عباس للشيخ البحار سفينة - ١٥
 . ٣٣٢ ص ، ٢ ج ، القمي عباس للشيخ واأللقاب الكنى - ١٦
 . ١٢٦٩ ص ، ٢ ج ، چلبي خليفة حلاجي الظنون كشف - ١٧
 وهو.  ١٠٣٤ الرقم ، ٣١٠ ص ، ٥ ج ، العسقالين حجر البن امليزان لسان -  ١٨
 ) . مطبعي سقط لعله( ، شهرآشوب الرسوي ابن: فيه

 . ٣٤٠ ص ، البحراين أمحد بن ليوسف البحرين لؤلؤة - ١٩
 . ٤٨٤ ص ، ٣ ج ، الطربيس نوري للفاضل الوسائل مستدرك - ٢٠
 . ٤١٤ ص ، الطهراين بزرگ آغا للشيخ الرجال علم مصنف يف املقال مصفى - ٢١
 . ١٠٦ ص ، شهرآشوب البن العلامء معامل - ٢٢
 . ١٦٠٧ ، رسكيس اليان ليوسف واملعربة العربية املطبوعات معجم - ٢٣
 . ٣٢٣ ص ، التفرييش مصطفى ملري الرجال نقد - ٢٤
 . ١٧٠٢ الرقم ، ١٦٤ ص ، ٤ ج ، الصفدي الدين لصالح بالوفيات الوايف - ٢٥
 : يف وأخبار تراجم وله - ٢٦

 . ٣٠٨ ص ، ٤ ج ، النبالء أعالم - أ



  
  
  
  
  
  

  ٢٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 . الصدر حسن للسيد اإلسالم لعلوم الشيعة تأسيس -  ب
 . املالكي عيل بن حممد الدين لشمس املفرسين طبقات - ج
 ".  ٥ ، املقابس - د

 بن عيل بن حممد)  م ١١٩٢ - ١٠٩٥=  ه ٥٨٨ - ٤٨٨( ): ١(شهرآشوب ابن
 عامل.  إمامي فاضل:  الدين رشيد.  جعفر أبو ، الرسوي املازندراين شهرآشوب

 ، منها باخلروج فأمره ، واليها خافه.  سارية مازندران من.  واألصول باحلديث
 يف واستقر ، املوصل إىل إنتقل ثم.  منزلته ، وعظمت املقتفي أيام يف ، بغداد إىل فذهب
 " و " القرآن نزول أسباب " و ، النحو يف " الفصول "كتبه  من.  هبا وتويف حلب
 املخزون املكنون " و " ط - طالب أيب آل مناقب " و " خ -  متشاهبات القرآن تأويل

 معهد يف " خ -  والتصانيف الرتاجم يف ، العلامء معامل " و " عيون الفنون يف
 ." خ - واملختلف املتشابه " املخطوطات ومثله

 للشيخ عليها اهللا سالم الزهراء ةفاطم النساء سيدة مناقب يف )٢() حديثا األربعون( 
 عده ٥٨٨ سنة املتوىف املازندراين الرسوي شهرآشوب بن عيل بن الدين حممد رشيد

 اخلصائص كتابه أول يف املعارص الكجوري الواعظ باقر املوىل تصانيفه احلاج من
 . الفاطمية

شاه  قطب حممد للسلطان)  األحاديث لباب(  ب موسوم فاريس)  حديثا األربعون( 
 ".  الالم يف يأيت

                                                        
 .٢٧٩ص  ٦االعالم ج )  ١
 .٤٢٦ص  ١الذريعة ج )  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٩ 
 بن عيل بن حممد جعفر أبو رشيد الدين الشيخ هو )١() شهرآشوب ابن رجال(

 مائة عن)  ٥٨٨(  املازندراين املتوىف الرسوي اجليش أيب بن نرص أيب بن شهرآشوب
 " يف به رصح كام اآليت "معامل العلامء " كتابه غري وهو ، العمر من أشهر عرشة إال سنة
 .")  ٥٢٩ ص ١ ج وراندانش نامه

 أيب الدين رشيد اإلمام للشيخ ، والفرائد النوادر يف) ٢() " الفائدة " أو العائدة املائدة(
 سنة مائة عن ٥٨٨ املتوىف ، املازندراين شهرآشوب الرسوي بن عيل بن حممد اهللا عبد
 " يف امك بخطه إجازته بعض يف وكذا معامله يف تصانيفه بقية ذكره مع ، أشهر عرشة إال

 " اجلديدة " كتاب بعنوان للفريوزآبادي " البلغة " يف عنه املحكي ولعله " الرياض
 ".  اجلمة والفرائد فيه الفوائد

 معامل " يف مؤلفه به عرب كام ، من اآليات فيه العلامء اختلف وما )٣( ) القرآن متشابه(
 أبو الدين رشيد للشيخ وهو " الرياض " يف بخطه كام إجازاته بعض يف وكذا " العلامء

 كتاب وهو ٥٨٨ املتوىف ، املازندراين شهرآشوب الرسوي بن عيل بن حممد اهللا عبد
 يف منه خمطوطة نسخ وتوجد ، أخريا بإيران طبع و قد ، باعه طول عن ينبئ عجيب

 حممد املوىل مدرسة مكتبة ويف الغطاء كاشف آل عيل ومكتبة الشيخ)  التسرتية(  مكتبة
 " بعنوان ومر ١٠٨٧/  ١ ج سلخ كتابتها نسخة بمشهد خراسان واريالسبز باقر

 العاميل احلر املحدث أهداها التي منه النسخة وإن " ٣٠٦:  ٣ متشاهبات القرآن تأويل

                                                        
 .٨٦ص  ١٠الذريعة ج )  ١
 .١٠ص  ١٩الذريعة ج )  ٢
 .٦٢ص  ١٩الذريعة ج )  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٣٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 بعد أوله ، النوري العالمة شيخنا عنه كانت يدهيام خط وعليها العالمة املجليس إىل

 املشكالت من بيان يف كتاب إمالء خرياتلل اهللا وفقكم سألتم: [  إسمه و ذكر احلمد
هلذا  أن لعمري ، اآليات حكم من فيه العلامء اختلف وما ، املتشاهبات اآليات

 ما رشعت إلمتام يوفقني وأن ، إمتامه عىل املعونة اهللا فاسأل. . .  عميقا بحرا التحقيق
 باب.  تفاسريعلوم ال جل حيصل بانضاممهام فإن " القرآن نزول أسباب " كتاب من فيه
 ثم مجيعا يف األرض ما لكم خلق الذي هو ، تعاىل قوله التوحيد بأبواب يتعلق ما

 جاء ما باب ثم يف العدل يدخل ما باب الباب هذا إمتام وبعد. . . ]  السامء إىل استوى
 ما باب ثم ، وغريه املعاد املفردات من باب ثم ، باإلمامة يتعلق ما باب ثم ، النبوات يف

 الناسخ باب ثم ، آيات األحكام من الفقهاء به حيكم ما باب ثم ، الفقه بأصول قيتعل
 يقرب.  أبوابه آخر النوادر وهو باب ثم ، النحو طريق من جاء ما باب ثم ، واملنسوخ

 ذكر وقد ، األخريين غري البابني فصول عدة باب كل ويف ، بيت ألف عرش ثالثة من
 سورة يف املوجودة آية إىل يف سورة املوجودة ابالب آيات من انتقاله عند الفصول

 وطبع.  األخر يرشع ثم ، الباب هذا آيات حتى تنتهي آخره إىل القرآن أول من أخرى
 " ١٣٦٩ يف جملدين يف املصطفوي للشيخ حسن حوايش مع بطهران

 بن عيل بن حممد اهللا عبد أيب الدين رشيد األجل للشيخ )١( ) األمثال يف املثال(
 " العلامء معامل " يف نفسه يف ترمجة ذكره ٥٨٨ املتوىف ، املازندراين الرسوي شوبشهرآ
 " بخطه إجازاته بعض يف وكذا

                                                        
 .٧٣ص  ١٩الذريعة ج )  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣١ 
 عيل بن حممد اهللا عبد أيب الدين رشيد اإلمام للشيخ )١( ) النواصب مثالب:  ٤٠٩( 

 " معامل العلامء " كتابه يف ذكره ٥٨٨ املتوىف ، املازندراين الرسوي شهرآشوب بن
 بشارات "يف  عنه ينقل الذي ولعله " الرياض " يف كام إجازاته بعض يف بخطه ووجه
:  قال بن شهرآشوب عيل بن ملحمد " والقواصب الصوالب " بعنوان " الشيعة

 هبا يثني التي من األسامء مجلة عنه نقل " الدراية ومعراج اهلداية منهاج " ويسمى
 مثالب " عن وغريها ونقل والنعثل والسامري العجل نظري ، املخالفني عن هبا ويرمز

 وجوده يظهر بام ١٠٧٦ املؤلف " النواصب أنساب " يف شهرآشوب البن " النواصب
 " أن هو وذكر حسني نارص السيد يف خزانة عتيق بخط موجودة والنسخة ، عنده

 مدحم السيد عند أخرى ونسخة ، مكررا املطبوع له " املناقب " كرب عىل هذا " املثالب
 " بطهران املحيط

 وآله للشيخ عليه اهللا صىل الرسول آل مذهب عىل )٢( ) والنزول األسباب:  ٣٧(  
 سنة شعبان يف املازندراين املتوىف الرسوي شهرآشوب بن عيل بن حممد الدين رشيد
 ".  واحدا شهرا إال سنة مئة عن ٥٨٨

 بن بن عيل حممد نالدي رشيد للشيخ واحلقائق احلدود يف )٣( ) الطرائق أعالم(
 وكذا ، العلامء معامل كتابه يف ، ذكره ٥٨٨ سنة املتوىف املازندراين الرسوي شهرآشوب

                                                        
 .٧٦ص  ١٩الذريعة ج )  ١
 .١٢ص  ٢الذريعة ج )  ٢
 .٢٣٩ص ٢الذريعة ج )  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٣٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 االعالم بكتاب عنه التعبري من سليامن للشيخ البلغة يف وجه هلا فال ، إجازاته بعض يف

 ".  متعددا واحلقائق احلدود احلاء يف ويأيت ، العاطف والطرائق بزيادة
 الرسوي بن شهرآشوب عيل بن حممد الدين رشيد للشيخ )١( ) طالب يبأ آل أنساب(

 ".  كشف احلجب يف ذكره ٥٨٨ سنة املتوىف املازندراين
 املازندراين شهرآشوب الرسوي بن عيل بن حممد الدين رشيد للشيخ )٢( ) االنصاف(

 آخر يف ياسني للشيخ إجازته يف السامهيجي اهللا الشيخ عبد إليه نسبه ٥٨٨ سنة املتوىف
 ".  املامرسني منية

الرسوي  شهرآشوب بن عيل بن حممد الدين رشيد للشيخ )٣( ) األوصاف(
 ) . العلامء معامل(  كتابه نفسه يف إىل نسبه ، ٥٨٨ سنة املتوىف املازندراين

 بن حممد اهللا عبد أيب الدين رشيد للشيخ ، عيونالفنون يف )٤( ) واملكنون املخزون(
 "العلامء معامل " يف لنفسه ذكره كام ٥٨٨ املازندراين املتوىف الرسوي شهرآشوب بن عيل

 " كتابه يف الفريوزآبادي عن " املعيقات " يف حكى ، وقد بخطه إجازاته بعض يف وكذا
 فيه وأورد واملخزون باملكنون الكتاب هذا عن غرب أنه النحو واللغة أئمة يف " البلغة

 عليه(  املؤمنني أمري إنشاء من النقط عن اخلالية واخلطبة األلف اخلالية عن اخلطبة
 وقد ،)  السالم عليه(  علمه باب يف " املناقب " شهرآشوب يف ابن ذكره كام)  السالم

 " يف شهرآشوب ابن أورده ما " ٥٣٥ - ٥٣١ : ٩ البحار " يف املجليس العالمة أورد
                                                        

 .٣٧٨ص  ٢الذريعة ج )  ١
 .٣٩٥ص  ٢الذريعة ج )  ٢
 .٤٧٧-٤٧٦ص  ٢الذريعة ج )  ٣
 .٢٣١ص  ٢٠الذريعة ج )  ٤
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 ينتمون للعلوم ملؤسسنيا وإن)  السالم عليه(  أمرياملؤمنني علم باب يف " املناقب
 اسم يذكر ثم ، اخلطباء ومنهم : قوله إىل -)  السالم عليه(  املؤمنني أمري إىل علمهم

 " يف أوردهتام وقد:  قوله إىل - واأللف النقط عن اخلاليتان اخلطبتان منها خطبه بعض
 ." املكنون املخزون

 بن عيل بن مدحم الدين رشيد يعني ، للامزندراين )١( ) القواصب مصالت( 
 مثالب " حمرف أنه وأظن " املستقيم الرصاط " يف البيايض عنه ينقل ، شهرآشوب

 أنه كام ، تقية وحرف ، تصانيفه من " املعامل " يف الدين رشيد عده الذي " النواصب
 بعض األسامء عنه وحكي.  والقواصب بالصوالب " الشيعة بشارات " يف عرب عنه

 ".  ذلك وغري والسامري العجل:  نياملخالف عن هبا يكن التي
 املازندراين شهرآشوب الرسوي بن عيل بن حممد الدين رشيد للشيخ )٢( ) املنهاج(

 . معامله يف ومخسامئة ذكره ثامنني سنة املتوىف
 طاووس ابن ينقل عنه)  ٢٤٣:  ١(  يف املذكور شهرآشوب البن )٣( ) املواليد كتاب(

 . " ٤٢٤ املقال مصفى " يف املؤلف وترمجنا " بالاإلق " يف األول ربيع تاسع يف
(  شيخنا يف كذلك حكاه)  ٥٨٨(  املتوىف شهرآشوب البن )٤( ) اجلديدة كتاب( 

 ".  اللغة أئمة من البلغة عن)  ٤٨٥ ص - املستدرك خامتة

                                                        
 .٩٨ص  ٢١الذريعة ج )  ١
 .١٥٤ص  ٢٣الذريعة ج )  ٢
 .٢٣٣ص  ٢١الذريعة ج )  ٣
 .٩١ص  ٥ا الذريعة ج )  ٤



  
  
  
  
  
  

  ٣٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 مصنف األصول أربعامئة أن املشهور والعرشون التاسعة )١(الراشحة ذيل يف

 جمالس ويف بل ) السالم عليه(  الصادق اهللا عبد أيب جالر من مصنف ألربعامئة
 . . . العامة واخلاصة من)  السالم عليه(  ورجاله السالم عليه عنه والسامع عنه الرواية

 يف قال ) ره(  املازندراين شهرآشوب بن عيل بن حممد الدين رشيد اجلليل الثقة والشيخ
 البغدادي النعامن بن حممد بن بن حممد اهللا عبد أبو املفيد الشيخ قال العلامء معامل كتاب

 حممد أيب الفقيه عهد إىل ) السالم عليه(  املؤمنني أمري عهد من اإلمامية صنفت)  ره( 
 له قوهلم معنى فهذا األصول تسمى كتاب أربعامئة السالم عليه العسكري احلسن

 ". .  أصل
 الرسوي شهرآشوب بنا عيل بن حممد جعفر أبو الدين رشيد) ٢(شهرآشوب ابن

 املتالطم والبحر والفضائل املناقب آثار حميي الرشيعة ومروج الشيعة املازندراين فخر
 :يساجل ال الزخار الذي

 البـــحــر عـلـمـــه مـا دون بـل ال البـحـر هــو
  البـــــدر طلعتـــــه دون بـــــل ال البـــــدر هـــــو

 

ــــو ــــنجم ه ــــل ال ال ــــه ب ــــنجم دون ــــه ال   رتب

 

ـــــو ـــــدر ه ـــــل ال ال ـــــهمن دون ب ـــــدر طق   ال

 

ــــو ــــامل ه ــــهور الع ــــدهر يف املش ــــذي ال   وال

 

ــــه ــــني ب ــــاب ب ــــي أرب ــــر النه ــــدهر افتخ   ال

 

                                                        
 .٩٨الرواشح الساموية ص )  ١
 .٣٢١ص  ١واأللقاب ج  الكنى)  ٢
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ـــو ـــل ه ـــم يف األوصـــاف الكام ـــى العل   والتق

 

ــــاب   الــــذكر قطــــر مــــا كــــل يف بــــه فط

 

ــــنه ــــت حماس ــــن جل ــــ ع   وازدهــــى احلرص

 

  والنثــــــر القصــــــائد نظــــــم بأوصــــــافه

 

 إذعان فضله يف وكفى وغريمها واملعامل املناقب كتاب صاحب اإلمامية مشايخ شيخ
 يف قال أنه عن الصفدي حكي مقامه وعلو قدره بجاللة السنة أهل أعالم فحول
 إليه يرحل كان الشيعة يف أصول النهاية وبلغ سنني ثامن وله القرآن أكثر حفظ ترمجته

 ببغداد املقتفي أيام املنرب عىل والنحو ووعظ والغريب القرآن علم يف تقدم ثم البالد من
 مليح جةالله صدوق والشيبة حسن الوجه املنظر هبي وكان عليه وخلع فأعجبه

 أثنى وضوء عىل إال يكون ال والعبادة والتهجد اخلشوع كثري العلم واسع املحاورة
 منه يقرب ما وذكر إنتهى) ثفح(  ٥٨٨ سنة كثريا تويف ثناء تارخيه يف طي أيب ابن عليه

 يف غريه وقال أشهر عرشة إال سنة ١٠٠ مئة وقال عاش بلغته حمكي يف الفريوزآبادي
 القرآن علم عليه وغلب والتأليف اجلمع أحسن دهره عرصه ووحيد إمام وكان حقه

 وتعليقات تصانيفه يف السنة ألهل البغدادي كاخلطيب عند الشيعة وهو واحلديث
 كثري العلم واسع أنواعه من ذلك غري إىل ومتفرقه ومتفقه ورجاله ومراسيله احلديث

 عند جوشن جبل عىل حلب خارج وقربه)  قلت(  ٥٨٨ سنة شعبان مات يف فنونال
 الطربيس منصور أبو منهم العظام املشايخ من كثرية مجاعة عن السقط يروي مشهد

والده  عن الفقيه الفاضل العامل شهرآشوب بن عيل الشيخ ووالده االحتجاج صاحب
 املناظرات مع صاحب لرازيا اجلليل عبد الشيخ ومنهم شهرآشوب املحدث الفاضل



  
  
  
  
  
  

  ٣٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 الفتوح الرازي أبو والشيخ البيان جممع صاحب الطربيس الدين وأمني املخالفني
 املحدث اإلمامي العامل الفاضل اآلمدي الدين ناصح والسيد الراوندي والقطب
 الدين الراوندي ضياء والسيد النيسابوري والفتال العلامء رياض عن كام الشيعي

 ".  أمجعني عليهم اهللا رضوان وغريهم
 سني الثانية -شهرآشوب  بن عيل بن حممد " )١(الشيعي املازندراين الدين رشيد

.  شيوخ الشيعة أحد الشيعي الدين رشيد املازندراين الرسوري جعفر أبو - مهملة
 ، من البالد إليه يرحل كان ، الشيعة أصول يف النهاية وبلغ سنني ثامن وله القرآن حفظ

 ببغداد فأعجبه املقتفي أيام املنرب عىل ووعظ ، والنحو والغريب القرآن لمع يف تقدم ثم
املحاورة  مليح جةالله صدوق والشيبة الوجه حسن املنظر هبي وكان.  عليه وخلع
 ابن عليه أثنى.  وضوء عىل إال يكون ال والتهجد والعبادة اخلشوع كثري العلم واسع

 .  كثريا ثناء تارخيه طي يف أيب
 .  مائة ومخس وثامنني ثامن ةسن تويف
 و املسائل أمهات فيه مجع " الفصول " سامه النحو يف املازندراين كتاب تصانيف ومن

 كتاب " " القرآن نزول أسباب كتاب " " الفنون يف عيون املحزون املكنون كتاب "
 آل مناقب كتاب " " واحلقائق احلدود يف والطرائق كتاب االعالم " " القرآن متشابه

 النوادر من أشياء فيه مجع " والفائدة املائدة كتاب " " كتاب املثالب " " طالب يبأ
 .  والفرائد

 ".املذكور التاريخ يف بحلب وتويف ونصفا وشهرين سنة تسعا وتسعني عاش

                                                        
 .١٦٤ص  ٤الوايف بالوفيات ج )  ١
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 رشيد) ١(املازندراين]  كذا[  الرسوري جعفر أبو]  كذا[  شهرآشوب بن عيل بن حممد
 واسع ، والنحو والغريب القرآن علم يف متقدما كان:  الصفدي الشيعي قال الدين
 متشابه ، القرآن نزول أسباب ، النحو يف الفصول ، ألف واخلشوع كثري العبادة ، العلم

 .)٢(رائد وألف النوادر يف والفائدة املائدة ، ، املكفوف طالب أيب مناقب ، القرآن
 .)٣(ومخسامئة وثامنني ثامن سنة مات

 يف العلامء معامل صاحب شهرآشوب ابن الشيخ:  ومنهم) ٤(بشهرآشو بن الشيخ
 من ، الرشيعة وتاج ، الشيعة فخر ، املستدرك فوائد يف العالمة النوري قال ، الرجال
 املناقب آثار حميى ساحل، له ليس الذي الزخار املتالطم ، والبحر األوائل أفاضل

 بن عيل بن حممد اهللا عبد أبو ، واملسلمني اإلسالم شمس الدين ، رشيد والفضائل
 املفرس املحدث الفقيه املازندراين الرسوي اجليش أيب بن نرص أيب شهرآشوب بن

 من هو الذي املناقب كتاب صاحب الفضائل، لفنون اجلامع البارع األديب املحقق
 ينبئ عجيب كتاب وهو قال ، القرآن متشابه كتاب كتابه وذكر ، االمامية نفائس كتب

بجاللة  السنة أهل أعالم فحول إذعان فخرا وكفاه قال ، تبحره وكثرة باعه عن طول
 عيل بن بن حممد:  بالوفيات الوايف يف الصفدي الدين صالح قال.  مقامه وعلو قدره

                                                        
 .١٨١ص  ١بغية الوعاة ج )  ١
كتاب املكنون املخزون يف عيون الفنون ، االعالم : وما ذكره الصفدي من الكتب أيضا )  ٢

 .والطرائق يف احلدود واحلقائق ، كتاب املثالب 
ني سنة وشهرين ونصفا ، وتويف بحلب يف عاش تسعا وتسع: ، وقال  ١٦٤:  ٤الوايف بالوفيات )  ٣

 . "التأريخ املذكور 
 .٢٧١تأسيس الشيعة ص )  ٤



  
  
  
  
  
  

  ٣٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ، الدين الشيعي رشيد املازندراين الرسوي جعفر أبو)  مهملة سني الثانية(  شهرآشوب

 كان ، أصول الشيعة يف النهاية وبلغ نيسن ثامن وله القرآن حفظ الشيعة شيوخ أحد
 أيام املنرب عىل ، ووعظ والنحو والغريب القرآن علم يف تقدم ثم ، البالد من إليه يرحل

 صدوق ، والشيبة حسن الوجه املنظر هبي وكان ، عليه وخلع فأعجبه ببغداد املقتفي
 عىل إال يكون ال والعبادة والتهجد اخلشوع كثري العلم واسع ، املحاورة مليح جةالله

 ومخسامية وثامنني ثامن تويف سنة كثريا ثناءا تأرخيه يف طي أيب ابن عليه أثنى ، وضوء
 بن عيل بن حممد:  اللغة أئمة النحو تراجم يف البلغة كتاب يف آبادي الفريوز وقال

 ، الشيعة أصول يف النهاية بلغ ، الدين الشيعي رشيد املازندراين جعفر أبو شهرآشوب
 وكان ، عليه وخلع فأعجبه املقتفي ووعظ أيام والنحو واللغة القرآن علم يف متقد

 املكنون وكتاب ، النحو يف الفصول له كتاب ، الوضوء دائم ، العبادة كثري العلم واسع
 وكتاب ، القرآن متشابه وكتاب ، نزول القرآن النزول أسباب وكتاب ، واملخزون

 ، مجة وفرائد فوائد فيها مجع اجلديدة ، وكتاب ائقواحلق احلدود يف والطرائق األعالم
 يف السيوطي وذكره ، ومخسامية وثامنني ثامن سنة أشهر مات عرشة إال سنة مائة عاش

 حممد الدين شمس السيوطي تلميذ وكذلك ، ذكر ما عليه بنحو واثنا النحاة طبقات
 ، الشيعة شيوخ أحد:  قال املفرسين طبقات يف املالكي أمحد الداودي بن عيل بن

 يف ونبغ ، مذهبه أهل فقه يف النهاية وبلغ تفقه ثم ، الرجال ، ولقي باحلديث اشتغل
 وكان ، والنحو والتفسري والقرائة القرآن علم يف تقدم ثم ، رحله حتى صار األصول

 القرآن علم عليه وغلب ، والتأليف اجلمع أحسن ، دهره وواحد ، عرصه إمام
 وتعليقات تصانيفه يف ، السنة ألهل البغدادي كاخلطيب شيعةال وهو عند ، واحلديث

 ، العلم واسع ، أنواعه من ذلك غري إىل ومتفرقة ومتفقة ورجاله ومراسيله احلديث
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 زال ما طي أيب ابن قال ومخسامية وثامنني ثامن سنة شعبان شهر يف ، مات الفنون كثري
الرشيد  قدم حتى الشيعي بطة وابن احلنبيل بطة ابن بني الفرق يعرفون ال الناس بحلب

 ".  إنتهى بالضم والشيعي بالفتح احلنبيل بطة ابن فقال
 بن عيل بن حممد املحدثني قطب أعظم أجل شيخ ٥٨٨ سنة شعبان ٢٢ ودر

 بريون ودر يافت وفات وغريه مناقب صاحب مازندراين رسوي )١(شهرآشوب
 منري ابن قرب جائيكه انمه ودر بخاك رفت جوشك معروف بجبل كوه باالي در حلب
 وابن كرديم باو إشارة سابق ودر يافت وفات ٥٤٨ سنه در كه است إمامي شاعر

 جتليل را واو معرتفند أو بفضل نيز عامه علامء ولكن است شيعه شيوخ أز شهرآشوب
 را أو وهتجد وخشوع وعبادت علم وبكثرت اند نوشته را أو حال ودر تراجم اند كرده

 هزار مينوشت را مناقب كه وگاهى بوده با طهارت مهيشه كه شده ونقل اند ستوده
 يف فوقفت ميفرمايد أول مناقب در متام بضاعت وباين بوده مجع أو نزد مناقب كتاب
 شأن وعظم البضاعة قلة مع والتأليف وللتصنيف يل ما أقول أين مع الكتاب هذا مجيع
 متكلم أو مشايخ مجله از تاس بسياري مشايخ را جليل شيخ وإين إلخ الصناعة هذه
 محزة بابن طويس معروف حممد بن عيل بن حممد الدين عامد رابع جعفر أبو امني

 وكتاب الرشايع يف الرابع وكتاب فقه در وسيله است أو تاليفات أز است كه طويس
 طويس شيخ بن عيل أبو تالميذ طبقه در واو طاهره معجزات حجج در املناقب ثاقب

 نيشابوري فاريس واعظ بن حسن حممد عيل أبو مفضال جليل ثقه شيخ ومعارص
 التفسري معاين تنوير يف وكتاب الواعظني روضة مصنف كه است بفتال ملقب شهيد

                                                        
 .٣٦٤تتمة املنتهى ص )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٤٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 شهيد اإلسالم بشهاب ملقب نيشابور رئيس رزاق عبد املحاسن أبو را واو است
 ".  كرده
 . شهرآشوب بن عيل بن حممد )١(وفات ٥٨٨ سنه

 فصنف املازندراين شهرآشوب بن حممد العامل العامل الكامل لالفاض )٢(والشيخ
 ".  بذاك يكن مل وإن السابق الكتاب نحو ينحو ، " العلامء معامل " سامه كتابا

بن  كياكي نرص أيب ابن شهرآشوب بن عيل بن حممد الدين رشيد اهللا عبد أبو احلافظ
باحلديث  إشتغل ، ٤٨٩ سنة الثانية مجادى يف ولد املازندراين، الرسوي اجليش ابن

 يف كعبه علو مع السالم عليهم البيت أهل فقه يف النهاية وبلغ وتفقه الرجال ولقي
 يف تويف ، واحلديث القرآن علوم يف عرصه إمام وكان ، وغريمها األدب والتاريخ

 . ٥٨٨ شعبان سنة
 واملعامل ناقبامل وكتابا " قال ، البحار يف ") ٣() شهرآشوب بن عيل بن حممد:  قوله( 

 والثقة الفضل يف أشهر ومؤلفهام ، اإلجازات أصحاب قد ذكرمها املعتربة الكتب من
 .حممد بن اهللا عبد يف ترمجة ذكره وتقدم " أحد عىل حاله خيفى من أن واجلاللة

 كان هذا . الشيعة فقيه شهرآشوب املازندراين بن عيل بن ) ٤(حممد عيل أبو الدين عز
 ".  الشيعة ملذهب احلافظني الفقهاء أعيان من

                                                        
 ٣٩٦ااملصدر السابق ص )  ١
 .٣٩تتميم أمل اآلمل ص )  ٢
 .٤٤٩ص  ٢تكملة الرجال ج )  ٣
 .٣٢٥ص  ١تلخيص معجم اآلداب يف معجم األلقاب ج )  ٤



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤١ 

 الفاضل التفرييش عنونه الدين رشيد )١(املازندراين شهرآشوب بن عيل بن حممد
 بن حممد عنه روى بليغا منشيا شاعرا وكان وفقيهها الطائفة هذه شيخ وقال كذلك

 الرجال كتاب منها كتب الصمد له عبد ابني وعيل حممد عن وروى زهرة بن اهللا عبد
  . إنتهى السالم عليهم طالب أيب آل أنساب وكتاب

 اخلالصة عده عن األصفهاين اهللا عبد بن أمحد ترمجة يف مىض أنه ره الوحيد املوىل وقال
 ال هناك ره شيخنا العالمة قول بأن خبري وأنت.  إنتهى قوله إىل واستناده مشاخيه من

 قده دريسإ معارصي ابن من هو بل زمانه يدرك مل ألنه حقيقته عىل محله يمكن
 يف ره العالمة ذكره واحدة كام بواسطة عنه روى وربام بواسطتني الشيخ عن ويروي
 وكيف املنتهى يف احلائري به كام رصح غريها يف وغريه زهرة ألوالد الكبرية إجازته

 مجع بوثاقته رصح وقد ووثاقته فضله يف ألحد طعن ال الطائفة مشايخ من فهو كان
 الذي وهو العلامء معامل ومنها املناقب منها كتب وله الرواشحيف  الداماد املحقق منهم
 فهرسته يف الشيخ حذر الكتاب هذا يف حذى وقد الرجال بعنوان كتاب التفريش ذكره

 ".  الشعراء بعض آخره يف وزاد قليال إال يزد عليه ومل
 نوكا وفقيهها الطائفة هذه يف الدين شيخ رشيد )٢(املازندراين شهرآشوب بن حممد

 عبد ابني وعيل حممد عن وروى بن زهره اهللا عبد بن حممد عنه روى منشأ بليغا شاعرا
 بن أمحد ترمجة يف مىض تعق ويف طالب نقد أيب آل أنساب كتاب منها كتب له الصمد

 بقوله يرد مل أقول قوله إىل و استناده مشاخيه من عدة صه عن االصفهاين اهللا عبد

                                                        
 .١٥٧ص  ٣تنقيح املقال ج )  ١
 .٢٨٣توضيح املقال ص )  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٤٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ويروي رسه رس إدريس ابن من معارصي هو بل زمانه يدرك مل فإنه احلقيقة شيخنا

 الكبرية إجازته يف مه ذكره كام بواسطة واحدة عنه يروي وربام بواسطتني الشيخ عن
 رصح فضله يف يطعن ال الطائفة فهو شيخ كان وكيف غريها يف وغريه الزهرة ألوالد
 الرجال يف لعلامءا معامل كتاب وله الرواشح بوثاقته يف ورصح املشايخ من مجلة بذلك
 بعض آخره يف وزاد قليال إال يزد عليه ومل)  ره(  الشيخ فهرست حذو فيه حذى

 ".  الكتاب هذا يف منه نقلنا ربام الشعراء
 اهللا عبد أبو له ويقال جعفر أبو نرص أيب بن )١(شهرآشوب بن عيل بن]  حممد[ 

 كتاب صاحب إلماميةا الشيعة وفخر اإلسالم شمس الدين رشيد املازندراين الرسوي
 يف حجر ابن ذكره شهرآشوب بابن يعرف ٥٨٨ سنة تويف ثقة أيب طالب آلل املناقب
 ." ٣١٠ ص ٥ ج اللسان

اجليش  أيب بن نرص أيب بن شهرآشوب بن عيل بن حممد اهللا عبد أبو )٢(شهرآشوب ابن
الدين  صالح - هجري ٥٨٨ بسال متويف نامي ومفرس فقيه وحمدث مازندراين رسوي

 از يكي شيعي الدين رشيد مازندراين حممد گويد بالوفيات الوايف كتاب در فديص
 به دين أصول ودر نمود حفظ را قرآن سالگي هشت سن در شيعه است مشايخ
 شدند مي رهسپار او از استفاده براي دست دور شهرهاي رسيد از درجه منتهى
 در عبايس اهللاب تفىاملق زمان ودر يافت برتري ونحو و غريب قرآن دانش در سپس
 جهره داد برايش وخلعت شد خوسند أدب وعظ أز مقتفي وعظ كرد منرب بر بغداد

                                                        
 .٦٥ص  ٢٧دائرة املعارف أعلمي ج )  ١
 .١٦٦ص  ١دائرة املعارف اإلسالمية إيران ج )  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٣ 

 بشامر عرص يگانه ومعلومات وعبادت وفروتني أخالق ودر أندام بود وخوش زيبا
 طبقات در وسيوطي خود تاريخ در طي ابن داشت وطهارت وضوء رفت مهواره مي

 مستدرك خامته در نوري حمدث اند ستوده را أو بسياري بلغه آبادي در وفريوز
 الدين شمس - اند نگاشته مبسوطا را حالش رشح إماميه أز علامي وديگران الوسايل

 قرآن دانش در شهرآشوب ابن گفته املفرسين طبقات در أمحد مالكي بن عيل بن حممد
 سنت أهل علامي نزد خطيب مانند شيعه علامي نزد در تأليفاتش واو يافت شهرت

 . نموده وفات ٥٨٨ بسال شعبان ماه در بوده فن ماهر چندين در باشد مي
 كتاب - ٣واملخزون  املكنون كتاب - ٢ نحو در الفصول كتاب - ١ :تأليفاتش أز

 - ٥املحدود واحلقايق  يف والطرائق االعالم كتاب - ٤)  قرآن نزول(  النزول أسباب
 با را كتاهباي نامربده بلغه در آبادي زفريو - است بسياري فوائد حمتوي اجلديده كتاب

 القرآن بمتشابه معامل العلامء در كه القرآن متشاهبات تأويل كتاب - ٦ داده نسبت باو
 بنظر شگفت بسيار كتايب است – گويه آن وصف در نوري حمدث كرده تعبري آن أز

 رينو حمدث نزد از آن نسخه - ناميد مي داللت أو معلومات وفرة بر كه رسد مي
 -بوده آن پشت آنان بر وخط نموده هديه معروف بمجليس عاميل خر كه بوده مذكور
 نسخه أز است كه موجود نجف در آبادي نجف كتابخانه در نيز آن أز ديگري نسخه

 األفاضل نزد صدر آن أز ديگري ونسخه است شده إستنساخ ١٢٧٧ بسال نامربده
 أولش النواصب يف مطاعن القواضب املثالب كتاب - ٧ أم نموده مالحظه هتران در

 أم ديده هتران در كوچك در جملد)  إلخ املرشكون كره ولو احلق أظهر الذي هللا احلمد
 شهرآشوب بن حممد بن حممد والنواصب تأليف املثالب كتاب عني كه است حمتمل -

 عليها(  زهراء فاطمه مناقب حديثا در األربعني كتاب - ٨ باشد مي بعدا مذكور



  
  
  
  
  
  

  ٤٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 نسبت باو خصائص فاطميه كتاب أول در را آن كجوري واعظ باقر مال)  مالسال

 ودر ١٣١٣ بسال در بمبائى جملد دو در طالب أيب آل مناقب كتاب - ٩ است داده
 دارد افتاده آخر از موجود املناقب نسخه حتقيق قرار أز ويل شده چاپ ١٣١٧ هتران

 الدين زين شيخ است ذكر نشده آن در)  السالم عليه(  دوازدهم إمام حاالت چونكه
 - ٩ باشد مي مناقب أصل است نه منتجب مناقب أز موجود نسخه كه گفته بيايض

 ".  شده نجف چاپ در إماميه ورواة رجال در العلامء معامل
 ، الرسوي ، بن شهرآشوب عيل بن حممد الدين رشيد جعفر أبو) ١(شهرآشوب ابن

 ومرجعها ، الطائفة الشيعية شيخ.  أصله ومنها ، نمازندرا إىل سارية نسبة ، املازندراين
 ، ومعرفة والشعر ، واألدب والتفسري، ، واحلديث ، بني الفقه مجع ، عرصه يف الديني

 صالح ان الصدر حسن للسيد " تأسيس الشيعة " كتاب ويف.  واألخبار ، الرجال
 ابن بلغ:  " بالوفيات الوايف "كتاب  يف قال - السنة علامء من - الدين الصفدي

  . البالد من إليه يرحل وكان ، الشيعة أصول النهاية يف شهرآشوب
 فأعجبه ، ببغداد املقتفي أيام املنرب ووعظ عىل ، والنحو والغريب القرآن علم يف تقدم

 مليح ، جةالله ، صدوق والشيبة الوجه حسن املنظر، هبي وكان.  وخلع عليه
 عيل حممد ابن الدين شمس وقال.  والتهجد وعاخلش ، كثري العلم واسع ، املحاورة
 إشتغل ، الشيعة شيوخ أحد هو " : " املفرسين طبقات " يف املالكي الداودي

 وواحد عرصه إمام وكان.  أهل مذهبه فقه يف النهاية وبلغ ، الرجال باحلديث، ولقي
 يف ةالسن ألهل كاخلطيب البغدادي الشيعة عند وهو.  والتأليف أحسن اجلمع.  دهره

                                                        
 .٢٦٨ص  ٣دائرة املعارف فواد افرام البستاين ج )  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٥ 

 " ، و " األمثال كتاب ":  املؤلفات من وله ".  الفنون العلم كثري واسع ، تصانيفه
 " و ، الرجال يف " معامل العلامء " و " املناهج " و " األوصاف " و ، " احلاوي

 النزول أسباب " ، و " الفنون عيون يف واملخزون املكنون " النحو، و يف " الفصول
 ، " احلدود واحلقائق يف الطرائق " و ، " القرآن متشابه " و ، " الرسول آل مذهب عىل

كتاب  وهو ، اإلمامية الشيعة أئمة فضائل يف " املناقب " و ، " اجلديدة كتاب " و
 مئة عاش . مكتباهتم من مكتبة منه تكاد ختلو ال اإلمامية عند اإلنتشار واسع ، ضخم

 يف ) ١١٩٢ أيلول ٢. (  ه ٥٨٨ انشعب ٢٢ ليلة اجلمعة ، وتويف أشهر عرشة إال سنة
 روضات " كتاب ويف.  حوش له جبل يقال سفح يف بظاهرها ودفن ، حلب مدينة

 علامء رحال حمط ألهنا كانت ، حلب إىل إنتقل:  اخلوانساري باقر ملحمد " اجلنات
.  املذهب عىل هذا اجلمود شديدي وكانوا ، التشيع أهلها الغالب عىل كان إذ ، اإلمامية

 حتى دخلها ، الشيعي بطة وابن احلنبيل بطة ابن يفرقون بني ال حلب يف الناس انوك
 . بالضم والشيعي ، بالفتح احلنبيل ابن بطة أن إىل فأرشدهم شهرآشوب ابن

 شهرآشوب بن بن عيل بن حممد اهللا عبد أبو اإلسالم شمس الدين رشيد )١(الشيخ
 عارفا حمققا حمدثا ثقة فاضال عاملا املازندراين كان الرسوي اجليش أيب بن نرص أيب

 أيب آل مناقب " كتاب منها كتب له جامعا للمحاسن شاعرا أديبا واألخبار بالرجال
 " الفنون عيون يف املكنون املخزون "كتاب  " النواصب مثالب " كتاب " طالب
 يف لاملثا " كتاب " الفائدة مائدة " كتاب " واحلقايق احلدود يف الطريق اعالم " كتاب

 " احلاوي " كتاب " الرسول مذهب آل عىل والنزول األسباب " كتاب " األمثال

                                                        
 .٢٩٠ص  ٦روضات اجلنات ج )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٤٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 معامل " يف هذه ذكر مؤلفاته وقد ، ذلك وغري " املنهاج " كتاب " األوصاف " كتاب

 إال والنجايش فهرست الشيخ عىل زيادة فيه وليس فيه ما هنا منه نقلنا وقد " العلامء
 أكثرها أن ، الظاهر كتاب مأة ست الشيخ مجعه ما عىل ؤلفاتامل يف زاد أنه وذكر ، قليل

 . املتقدمني مؤلفات من
 روى عنه منشيا بليغا شاعرا ، وفقيهها الطائفة هذه شيخ:  فقال مصطفى السيد وذكر
 منها كتب له ، الصمد عبد ابني وعيل حممد عن وروى ، زهرة بن اهللا عبد بن حممد

 جده عن أيضا يروي وهو . إنتهى " طالب أيب آل أنساب " كتاب " الرجال "كتاب 
 قاله كذا " القرآن متشابه " أيضا كتاب له رأيت وقد ، الطويس الشيخ عن شهرآشوب

 .  " اآلمل أمل " صاحب
 فاضل عامل شهرآشوب بن عيل الشيخ:  بقوله املهملة العني باب يف أيضا أباه ذكر وقد

املعجمة  الشني باب يف جده أيضا وذكر ، حمدثا فقيها وكان ، حممد ولده عنه يروي
بن  حممد ابنه وابن عيل، ابنه عنه روى ، حمدث فاضل املازندراين شهرآشوب فقال
 . مناقبه يف ذكره كام عيل،
 صاحب كتاب ، السمعاين امللك عبد املظفر أيب الشيخ عن املذكور جده ويروي:  قلت

 . أيضا " ناقبامل " كتابه من يستفاد كام املشهور " الفضائل "
 رشحه عند " الوسائل " كتاب خامتة يف أيضا " األمل " صاحب ذكره وقد هذا

 ذلك يف عليها املعتمد عنها املنقول املصنفات أصحاب إىل املتصلة سلسلة أسانيده
 الشيخ عن ، العاميل مكي بن حممد الشهيد عن السابق وباإلسناد ، فقال الكتاب
 السيد عن ، سعيد بن حييى الدين نجيب الشيخ عن ، يلاملعا أيب بن الدين حممد شمس

 السعيد الشيخ عن ، احللبي احلسيني زهرة بن عيل بن اهللا عبد بن الدين حممد حميى
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 عيل بن والداعي ، أبيه عن ، املازندراين شهرآشوب بن عيل بن الدين حممد رشيد
 ، الرازي عيسى بن اجلليل وعبد ، الراوندي احلسيني عيل بن اهللا ، وفضل احلسيني

 احلسن بن وحممد ، الرازي عيل بن وأمحد ، النيسابوري الصمد عبد وعيل ابني وحممد
 ، احللبي احلسن بن عيل بن وحممد ، الطربيس احلسن بن الفضل عيل الشوهاين، وأيب

 الشيخني عن كلهم ، املقدادي طحال بن أمحد بن واحلسني ، الصوايب بن عيل ومسعود
 الشيخ عن ، املقري عيل بن اجلبار عبد الوفاء وأيب ، الطويس احلسن مدحم عيل ابن أيب

إىل  سابقا املذكورة بأسانيده أرواحهم اهللا قدس -  الطويس احلسن بن حممد أيب جعفر
 . إنتهى عنه روى من كل

الرجل  هذا عن " البحار كتابه مقدمات يف " األنوار بحار " صاحب أيضا ونقل
معاين  يف التنوير ":  الفتال وحدثني:  " املناقب " كتابه يف الق أنه املقدار اجلليل

 لعلوم البيان جممع ":  الطربيس وأنبأين املتعظني وبصرية " الواعظني روضة " وبكتاب
 روض " رواية الفتوح أبو يل وأجاز " اهلدى بأعالم الورى أعالم " وبكتاب " القرآن

 " األرشاف حلية " البيهقي احلسن أبو اولنيون القرآن تفسري يف " اجلنان اجلنان وروح
 " كتابه الطربيس طالب أيب بخط ووجدت " احلكم غرر " يف اآلمدي أذن يل وقد

 إال هذا وما عليه الجتامعهم ذكره إىل حيتاج وال ، تعداده يكثر مما وذلك " اإلحتجاج
 . اجلوائز أبو قال كام والتقصري بالعجز معرتف إال تعاىل علم أنا كل وال من جزؤ

. . .  تناهى غايات هناية ولألعامل إىل إنتهيت وما وكيف الرواية من رويت وما رويت
 منه إجازة صورة املعتربة املواضع بعض يف ورأيت غاية هذا للعلم وما طالت وإن

 أجلة من وكان اجلامعاين احليل شعرة بن عيل احلسن أيب الدين مجال للشيخ اهللا رمحه
 نسبة نفسه بنص أيضا وفيها ، عليه املذكور شيخنا ثناء من  يستفادكام األصحاب فقهاء



  
  
  
  
  
  

  ٤٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 " بكتاب ثم ، األول بالثالثة فيها مبتدئا إليه " املعامل " كتابه املوسومة يف مصنفاته مجيع

 الثالثة عدا ما الكتب من وغريه " العلامء بمعامل " ثم ، واملختلف فيه " القرآن متشابه
 ، املشايخ كتب من كتبنا ما بجميع له وأجزت اهللاخرت است قال أن إىل األخرية

 ذكره ما آخر يف رقم أن إىل ثم ، ومصنفايت وأشعاري وقراءايت مسموعايت وبجميع
 اآلخرة مجادى منتصف يف املازندراين بخطه شهرآشوب بن عيل بن حممد ذلك كتب
 . ومخسمأة وثامنني إحدى سنة

 نقد الرجال " كتاب يف مصطفى املري العبارة نقله بعد " املقال منتهى " صاحب وقال
 ترمجة أمحد يف مىض ، الكبري الرجال عىل املروج سمينا تعليقات يعني " تعق " ويف "

 يرد بقوله مل أقول قوله إىل واستناده مشايخ من عده " صه " عن اإلصفهاين اهللا عبد بن
 -  قدس رسه – دريسإ ابن معارصي من هو بل زمانه يدرك مل فإنه ، احلقيقة شيخنا

 يف ذكره العالمة كام ، واحدة بواسطة عنه يروي وربام ، بواسطتني الشيخ عن ويروي
 يف يطعن ال شيخ الطائفة فهو كان وكيف ، غريها يف وغريه زهرة ألوالد الكبري إجازته

 " كتاب بوثاقته وله " الرواشح " يف ورصح ، املشايخ من مجلة بذلك رصح فضله
 عليه يزد ومل ، اهللا رمحه " الشيخ فهرست " حذو فيه حذى ، الرجال يف " العلامء معامل

 . إنتهى الكتاب هذا يف عنه نقلنا ربام ، الشعراء بعض آخره يف وزاد ، إال قليال
 "صاحب  عنه ويروي " األخيار نخب " كتاب أيضا اجلليل الرجل هذا إىل وينسب

 املزين عن الزعفراين الصباح بن حممد نع فيه:  نقله ما منها أحاديث " الزلفى معامل
 ، مالك بن أنس عن ، مسلم بن محيد عن ، املالكي عن ، الشافعي اإلمام ، عن النحوي

 فوق إن ، العقبة اقتحم فال تعاىل قوله يف ) وآله عليه اهللا صىل(  اهللا رسول قال قال
 حسك شوك عام وألف ، هبوط عام عام ألف آالف ثالثة طوهلا كؤد عقبة الرصاط
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٩ 

 يقطع من وثاين ، تلك العقبة يقطع من أول وأنا صعود عام وألف وحيات وعقارب
 وأهل حممد شقة إال غري يف يقطعها ال كالم بعد وقال ، طالب أيب بن عيل العقبة تلك
 . السالم عليهم بيته
 وثامنني سنة ثامن املعظم شعبان من والعرشين الثاين اجلمعة ليلة اهللا رمحه وتويف هذا

 إىل وكان انتقاله ، حوش له يقال هناك جبل سفح يف حلب بظاهر ودفن ، ومخسمأة
 عىل كون الغالب بل ، األعيان علامئنا رحال حمط الزمان ذلك يف كوهنا جهة من حلب

 ذاك مملكتهم إذ لكون ، وسلوكهم طريقتهم يف ، احلقة اإلمامية مع املامشاة عامتها
 بام و يشهد ، ملوكهم دين عىل الناس إن املشهور نوم ، اإلماميني محدان آل بأيدي
 املوسوم عن كتابه نقل فيام الثقة الثقة الفاضل القمي طاهر حممد املوىل ذكره ما ذكرناه

 هذا عىل ومن مجودهم ، حلب مدينة التشيع القديمة البالد من ان " املدنية بالفوائد "
 الشيخ طريقة يركنوا إىل مل ، فيةوالصو الفالسفة مذاهب مع الكلية ومباينته املذهب
 من كان لرتويج ما عليهم ورد ملا " اإلرشاق حكمة " صاحب هو الذي املقتول
 من حوله ومراده من الذين بسعاية هناك قتلوه بل وقوله رأيه إىل يلتفتوا ومل ، السياق
مراتبه  بعض إىل السابق العارف احلكيم حبش بن حييى الشيخ هو املقتول الشيخ

املتقدم  – السهروردي الدين شهاب األعرف األجل خاله أحوال ترمجة ذيل يف يامءاإل
 ".  االستيفاء سبيل عىل - ذكره

رسوي  ، اجليش أيب بن نرص أيب بن شهرآشوب بن عيل بن )١(حممد شهرآشوب ابن
 أز ، الدين زين الدين يا رشيد به ملقب ، اهللا عبد وأبو جعفر أبو به مكنى ، مازندراين

                                                        
 .٥٨ص  ٨رحيانة األدب ج )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٥٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ششم قرن أواخر شيعهء ومشايخ إماميه علامى مفاخر وأز مازندران ساري ايلأه

 واعظ حمقق مفرس نحوي أديب متكلم رجايل حمدث است فقيهي كه ميباشد هجرت
طربيس  طالب أيب بن أمحد.  املشايخ وكثري فضائل فنون جامع بليغ منيش شارع

 صاحب خمرشيز ، البيان جممع صاحب طربيس حسن بن فضل.  إحتجاج صاحب
 أجالي أز ومجعي راوندي قطب ، رازي معروف مفرس الفتوح أبو ، شيخ كشاف

 كرده روايت إيشان وأز بود أو مشايخ أز)  ميباشد متعرس آهنا كه حرص(  وقت ديگر
 است آهنا مؤلف كه زخمرشي خود أز را األبرار وربيع كشاف وفايق كتاب.  است

 بدو وگاهي بيك گاهي نيز طويس شيخ أز ، داشت آهنا إجازه روايت ودر خوانده
 روايت وي أز واسطه بيك نيز رشايع صاحب ، و حمقق است نموده روايت واسطه
 كرده وتبجيل جتليل را أو نيز عامه علامي شيعه رجال علامي بر عالوه.  ميكند

 علم وكثرت بودن املحاوره جة ومليحالله صدوق وبا پرداخته أو حال وبرشح
 بالوفيات وايف كتاب از . اند ستوده گيش الطهارة ودائم وهتجد وخشوع وعبادت
 ، كرد حفظ را قرآن سالگي أكثر هشت سن در شهرآشوب ابن كه است نقل صفدي

 در ، بود توجه بعيده حمل بالد أز ، رسيد بغايت قرآن وعلم شيعه مذهب أصول در
 گرديد فهوحتسني خلي شگفت مورد أو ومواعظ رفته بمنرب عبايس مقتفى أيام

 النساء سيدة مناقب يف األربعني - ١:  است أو تأليفات أز.  شد عنايت بدو وخلعتي
 عليهم الرسول مذهب آل عىل والنزول األسباب -  ٢ السالم عليها الزهراء فاطمة

 – ٥ واحلقائق احلدود يف الطرائق اعالم - ٤ ع طالب أيب آل أنساب - ٣ السالم
 ابن مخسني فصول رشح - ٩ احلاوي - ٨ التنزيل نبيا - ٧ األوصاف - ٦االنصاف 

 طهران در أواخر إين در كه القرآن متشابه - ١١ الفائدة مائدة - ١٠نحو  در معط
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٥١ 

 املخزون - ١٤ النواصب مثالب -  ١٣ األمثال املثال يف – ١٢ است شده چاپ
 -  ١٦ است شده چاپ طهران در العلامء كه معامل - ١٥ الفنون عيون يف املكنون
 كتب نفايس شده واز سنگي چاپ جملد دو در طهران در كه طالب أيب آل مناقب
 ذريعه در صاحب آنچه موافق نامند خمفي.  وغريها املنهاج - ١٧ است إماميه

تعبري  كياكي ابن بعبارت شهرآشوب ابن مهني أز إدريس ابن كرده نقل خود مشيخهء
 بوده كياكي شهرآشوب پدر رصن أبو نام كه كرده استظهار مطلب إين واز ميناميد
 . است
 هجري وهشتم وهشتاد پانصد شعبان ودويم بيست در شهرآشوب ابن وفات باري

 پرس سقط حمسن رشيف قرب نزديك جوش كوه دامنهء ودر شد واقع حلب در قمري
 أز ترمجه صاحب جد شهرآشوب.  گرديد مدفون السالم عليه إمام حسني حرضت
 . ميكند روايت شيخ از هم أو بواسطهء ترمجه احبو ص بوده طويس شيخ تالمذهء

 شهرآشوب الرسوي بن عيل بن حممد جعفر أبو الدين رشيد )١(شهرآشوب ابن
 املتالطم والبحر املناقب والفضائل آثار حميى الرشيعة ومروج الشيعة فخر املازندراين

 وغريمها واملعامل املناقب كتاب اإلمامية صاحب مشايخ شيخ يساجل ال الذي الزخار
 عن حكى مقامه وعلو قدره بجاللة السنة اعالم أهل فحول إذعان فضله يف وكفى

 أصول يف النهاية وبلغ سنني ثامن وله القرآن أكثر ترمجته حفظ يف قال أنه الصفدي
 عىل ووعظ والنحو والغريب القرآن علم يف تقدم ثم البالد إليه من يرحل كان الشيعة

 والشيبة الوجه حسن املنظر هبي وكان عليه وخلع اد فأعجبهببغد املقتفي أيام املنرب

                                                        
 .٧٢٦ص  ١سفينة البحار ج  ١



  
  
  
  
  
  

  ٥٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 يكون ال والتهجد والعبادة اخلشوع كثري العلم املحاورة واسع مليح جةالله صدوق

 وثامنني ثامن سنة تويف كثريا ثناء تارخيه يف طي أيب عليه ابن أثنى وضوء عىل إال
 سنة مأة عاش وقال بلغته حمكي يف الفريوزآبادي منه يقرب ما إنتهى وذكر ومخسمأة

اجلمع  أحسن دهره وواحد عرصه إمام وكان حقه يف غريه وقال أشهر إال عرشة
البغدادي  كاخلطيب الشيعة عند وهو واحلديث القرآن علم عليه وغلب والتأليف

 غري إىل ومتفقه ومتفرقه ومراسيله ورجاله احلديث وتعليقات تصانيفه يف السنة ألهل
 خارج وقربه قلت ٥٨٨ شعبان سنة يف مات الفنون كثري العلم عواس أنواعه من ذلك

 العظام املشايخ من كثرية عن مجاعة يروي السقط مشهد عند جوشن جبل عىل حلب
 العامل شهرآشوب بن عيل ووالده الشيخ اإلحتجاج صاحب الطربيس منصور أبو منهم

 عبد الشيخ مومنه شهرآشوب املحدث الفاضل والده والده عن عن الفقيه الفاضل
 جممع صاحب الطربيس الدين وأمني املخالفني املناظرات مع صاحب الرازي اجلليل
 اآلمدي الدين ناصح والسيد الراوندي الرازي والقطب الفتوح أبو والشيخ البيان

 النيسابوري والفتال العلامء رياض عن كام اإلمامي الشيعي املحدث العامل الفاضل
 ".  أمجعني عليهم اهللا رضوان دي وغريهمالراون الدين ضياء والسيد

 اإلمام رشيد الشيخ.  اجليش أيب بن نرص أيب بن )١(شهرآشوب بن عيل بن حممد
 معامل " له.  ٥٨٨يف  أشهر عرشة إال سنة مائة عن املتوىف الرسوي اهللا عبد أبو الدين

 ثالثامئة من نحوا زاد عليه أنه فيه وذكر الطويس للشيخ الفهرس متيم يف " العلامء
 استظهره كام أصله من هو خمترص الذي املطبوع املشهور " املناقب " وله ، مصنف

                                                        
 .٢٧٣شيعة ص طبقات اعالم ال)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٥٣ 

 وله.  ذلك وغري " القرآن متشابه "أيضا  وله ، " املستدرك خامتة " يف النوري شيخنا
 السيد ذكره كام صغره يف لفظه من فإنه سمع شهرآشوب جده منهم كثرية مشايخ

 ٦٢٩ إجازته يف حيدر السيد فذكره ، الراوي عنه ياحلسين زيد بن حممد بن حيدر
 يف وجاء . الرجالية الكتب أكثر يف ترجم وقد.  بن حييى حممد بن حسن الشيخ لتلميذه

 تويف أنه:  يف السابعة اآليت عنان بن إسامعيل بن القاسم أيب بخط له " املناقب " آخر
 جبل بسفح ، حلب نةبمدي ودفن ٥٨٨ سنة شعبان عرش ثاين اجلمعة ليلة املصنف
 ".  احلسني مشهد من بالقرب جوشن

 وتاج الشيعة فخر السني مرقده اهللا نور الرسوي) ١(شهرآشوب بن عيل بن حممد
 ساحل له ليس الذي الزخار املتالطم والبحر والفضايل آثار املناقب حميى الرشيعة

 شمس لدينوا امللة رشيد وفقيههم العلامء ورئيس مشاخيهم و شيخ املحدثني قطب
 جامع بليغ منيش شارع أريب أديب حمقق مفرس حمدث وجيه واملسلمني فقيه اإلسالم

 صاحب املازندراين شهرآشوب ابن الدين رشيد شيخ رباين عامل و حماسن فضائل فنون
و  الفنون عيون يف املكنون واملخزون النواصب ومثالب واملعامل طالب أيب مناقب آل

 يف األمثال واملثال الفائدة ومائدة واألوصاف واحلقائق احلدود يف الطرائق اعالم
 غري إىل و املنهاج واالنصاف واحلاوي الرسول آل مذهب عىل والنزول واألسباب

 إماميه كتب نفايس أز أو وكتاب مناقب العلامء بمعامل املسمى رجاله يف ذكره مما ذلك
 . است

                                                        
 .٥٦٨ص  ٢فوائد الرضوية ج )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٥٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 كوه باالي در حلب بريون ودر يافت وفات ٥٨٨ سنه شعبان ٢٢ مجعه شب در

 ومشهد زهره وابن منري ابن قرب جائيكه مهان در رفت بخاك جوشن معروف بجبل
 . شد بآن إشارة بآن منري بن أمحد ترمجه در است كه السقط

 را حال او تراجم ودر اند كرده وتبجيل جتليل نيز عامه علامي را شهرآشوب ابن
 كه مهيشه اند وگفته اند ستوده ار أو وهتجد وخشوع وعبادت علم وبكثرت اند نوشته

 مجاعت أز ميكند روايت معظم جليل شيخ إين وبدانكه . است بوده طهارت با
 :مجاعتند إين مجله وأز است متعرس آهنا إحصاء كه مشايخ عظام أز بسياري

 بن حسن حممد فقيه شيخ)  ٢(  احتجاج صاحب الطربيس طالب أيب بن أمحد)  ١(  
 حلبي فاضل حسن بن عيل بن حممد)  ٣(  السالم عليه لرضاا مشهد نزيل الشوهاين

 حمدث راوي فاضل عامل السبزواري الصمد عبد بن عيل بن عيل احلسن أبو)  ٤(  ماهر
 فاضل جليل السبزواري الصمد عبد بن عيل بن حممد)  ٥(  مشهور ٤ جواد حرز

 عن ويشهرآشوب ير جدش)  ٧(  شهرآشوب بن عيل بزرگوارش والد)  ٦(  القدر
 امللك املظفر عبد أيب عن الرسوي اجليش أيب بن نرص أيب بن شهرآشوب جده

 فقيه اجلليل رازي عبد رشيد عامل)  ٩(  فقيه فاضل رازي عيل بن أمحد)  ٨(  السمعاين
 بن فضل حممد عيل أبو)  ١١(  احلسيني الداعي الفضل أبو سيد)  ١٠(  متكلم

 حسن طربيس بن فضل الدين أمني)  ١٣(  طحال بن أمحد بن حسني)  ١٢(  الطربيس
رازي  عيل بن حسني الفتوح أبو شيخ املفرسين قدوة)  ١٤(  البيان جممع صاحب
 املنتهى عامل جليل سيد)  ١٦(  راوندى اهللا هبة بن سعيد الدين قطب)  ١٥(  خزاعي
 عبد الدين ناصح السيد)  ١٨(  الصمصام أبو السيد)  ١٧(  اجلرجاين زيد بن أيب

 شيخ)  ٢٠(  االسرتآبادي احلسن حممد أبو الدين عامد قايض)  ١٩(  لواحد اآلمديا
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احلسيني  القاسم أيب بن حسن)  ٢١(  نيشابوري فتال احلسن بن حممد شهيد سعيد
الرضا  أبو الدين ضياء السيد)  ٢٣(  بيهقي القاسم أبو)  ٢٢(  خراسان فريد البيهقي

 األجلة وأساطني املشايخ من كثري ومجع غفري جم عن يروي الذي الراوندي اهللا فضل
 . وخك النجوم مواقع يف مذكور هو مما ذلك غري إىل وامللة الدين

 باملحقق رضوان املشتهر احليل سعيد بن جعفر القاسم أبو األجل الشيخ عنه ويروي
 عليه اهللا الدريب رضوان عيل بن احلسن الدين تاج الصالح الشيخ بواسطة عليه اهللا

 قدس احللبي احلسيني بن زهرة عيل ابن اهللا عبد بن حممد األجل السيد بواسطة اوأيض
 . رسه

 قال النقاد هذا احلرب ترمجة يف األستاد شيخنا ذكره ما ترقيم إىل القلم عنان ولنعطف
 صنف املستقيم كتابه الرصاط يف العاميل يونس بن عيل اجلليل العامل قال اهللا رمحه

 الشيخ كتاب من اخترصه أيب طالب آلل املناقب نخب سامه كتابا جبري بن احلسني
 ابن كتاب من وزنت األصحاب يقول بعض سمعت قال شهرآشوب بن حممد

 يف فكرت املناقب نخب خطبة جبري يف ابن قال أرطال تسعة فكان جزءا شهرآشوب
 لنظرا ترك إىل أدى ربام بل نقله عن العجز حجمه إىل عظم يؤدي ربام وأنه مجع ما كثرة

 الرجال ذكر إىل فأومئ العلم طلب يف االهتامم مع سقوط سيام ال جلميعه والتصفح فيه
 ابن بكتاب فعليه والرجال اإلسناد أراد فمن بعض يف بعضها الروايات وأدخل

 من السامة خوف لرتكها واملوجب املسطور ذلك يف فإنه وضعفه املذكور شهرآشوب
 أو الفريقان عليه اتفق ما إال رجاله يف الطعن يمكنه اخلرب يف وألن الطاعن مجلها

املناص  بل الظاهر كالمه آخر إىل بالقبول األمة تلقاه أو العرفان من املخالف اختص به
 ليس املجليس ره عرص يف بل وقبلها األعصار هذه يف الداير الشايع املناقب كون عىل



  
  
  
  
  
  

  ٥٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 عىل يزيد ملوجود الا فإن غريه أو جبري ابن اخترصه منه خمترص هو بل األصل هو

 اهلداة والوسائل وإثبات البحار يف احلر والشيخ املجليس عد وأما بيت ألف أربعني
 فقيه شهرآشوب البن املناقب جماميعهم مأخذ من وغريهم

 . الفن هذا يف املتدرب عىل خيفى ال مساحمة
 باجتهدي يف ذكر اإليامن الذي وهنج املذكور املناقب نخب صاحب املذكور جبري وابن

 وغريمها جماميعه بعض الكفعمي يف ذكره كام كتاب ألف عىل الوقوف بعد مجعه أنه
  . واحدة بواسطة الرياض كام يف شهرآشوب ابن عن يروي جليل كامل عامل فاضل

 نعثر العسكري ومل إىل السالم عليهم األئمة أحوال يف املناقب من املوجود أن وليعلم
 احلر والشيخ كاملجليس ره األخبار سدنة من تقدمنا من نقله وال منه احلجة أحوال عىل

 املفيد ترمجة يف العلامء معامل يف أنه قال إال أحواله لذكر يوفق مل أنه يتوهم وربام وأمثاهلام
 آل مناقب يف ذلك سبب ذكرت وقد السالم قال عليه الزمان صاحب به لقبه أنه ره
 اهللاو الكتاب هذا من سقط الباب هذا يف مجلة أحواله يف كتبه أنه والظاهر طالب أيب

 . العامل
 منها و عندنا األصحاب عليها اعتمد املناقب غري حسنة مؤلفات شهرآشوب والبن
 الكتاب ظهر و يف ره املجليس العالمة إىل احلر شيخنا أهداه القرآن متشابه كتاب

 أعالم فحول إذعان وكفاه فخرا تبحره وكثرة باعه طول عن ينبئ كتاب وهو خطهام
 . مقامه وعلو قدره بجاللة السنة أهل
 شهرآشوب الثانية بن عيل بن حممد بالوفيات الوايف يف الصفدي الدين صالح قال

 شيوخ الشيعة أحد الشيعي الدين رشيد املازندراين الرسوي جعفر أبو مهملة سني
 من هإلي كان يرحل الشيعة أصول يف النهاية وبلغ سنني ثامن وله القرآن أكثر حفظ
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 ببغداد املقتفي أيام عىل املنرب ووعظ النحو يف والغريب القرآن علم يف تقدم ثم البالد
 مليح جةالله صدوق الوجه والشيبة حسن املنظر هبي وكان عليه وخلع فأعجبه

 اثنى وضوء عىل إال يكون ال والتهجد والعبادة اخلشوع كثري العلم واسع املحاورة
 . إنتهى ومخسمأة وثامنني ثامن سنة كثريا تويف ثناء تارخيه يف طي أيب ابن عليه
 عرصه وكان إمام أيضا وقال مثله املفرسين طبقات يف الداودي الدين شمس وعن

 عند وهو القرآن واحلديث علم عليه وغلب والتأليف اجلمع أحسن دهره وواحد
 هورسائل احلديث و تعليقات تصانيفه يف السنة ألهل البغدادي كاخلطيب الشيعة

 يف مات الفنون كثري واسع العلم أنواعه من ذلك غري إىل ومتفرقه ومتفقه ومراسيله
 ".  ٥٨٨ سنة شعبان

 نرص أيب ابن شهرآشوب عيل بن حممد  شهرآشوب بن عيل بن حممد أحوال در )١(قكا
 الدين ورشيد الدين زين مانند را رد خمتلفه ألقاب الرسوي املازندراين اجليش أيب بن

 حماسن وشاعر وجامع وأديب وفقيه ومتكلم حمدث واو است جعفر أبو أو وكنيهء
 ومنهاج وحاوي علامء أحوال در العلامء ومعامل مناقب مانند تأليفاتست را واو

 وكتاب احلدود يف الطريق واعالم فنون عيون در مكنون وخمزون ومثالب النواصب
 وبدو القرآن ابهمتش وكتاب أوصاف وكتاب الرسول عىل مذهب والنزول األسباب

 إيشان وغري شهرآشوب جدش أز واسطه وبيك كرده روايت طويس أزشيخ واسطه
 صاحب زخمرشي عمر حممود بن وچون إجازه داشته نيز خمالفني از بسياري وأز

 أز وإجازه داشت احياء كتاب صاحب غزايل حممد وبرادرش غزايل وأمحد كشاف

                                                        
 .٤٢٨قصص العلامء ص )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٥٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 السعادات أيب وقايض بعنيأر صاحب مكي بن أمحد بن موفق خوارزمي خطيب

 اند داشته إجازه بزرگوار إين أز زهره بن حامد أبو وسيد إيشان وغري فضائل صاحب
 ." أمجعني عليهم تعاىل اهللا رمحة

 حممد الدين شمس اإلمام للشيخ " املحكم إىل املتشابه رد يف مر " القرآن )١(متشابه "
 تسع ٧٤٩ سنة املتوىف(  اللبان بابن الشهري ) الشافعي املرصي املؤمن عبد بن( 

 تظاهر فيه عام أجاب إلخ بذاته الواحد اهللا محد بعد أما أوله خمترص ) وسبعامئة وأربعني
 عيل بن حممد جعفر أيب الدين واحلديث ولرشيد القرآن بظواهر املبتدعة بعض به

 ".  ومخسامئة وثامنني ثامن ٥٨٨ سنة املتوىف " الشيعي الطربيس عيل " املازندراين
 نرص املازندراين أيب بن شهرآشوب بن عيل بن حممد وهو شهرآشوب ابن:  )٢(ومنهم

 ".  واعالم الطريق واملنهاج واملناقب واحلاوي العلامء معامل مصنفاته ومن
 دعاة الشيعة من املازندراين الرسوري جعفر أبو شهرآشوب بن عيل بن )٣( ) حممد( 

 فقه النهاية يف وبلغ تفقه ثم الرجال ولقي احلديثب إشتغل تأرخيه يف طي أيب ابن فقال
 وكان والتفسري والعربية والقرب القراءات يف تقدم ثم األصول يف وسع البيت أهل

 واملؤتلف املتفق واملفرتق يف وصنف املعاين عىل العرض مليح الصورة مقبول
 السنة أهل يعني العامة اخلاصة ورجال رجال بني وفرق والوصل والفصل واملختلف

 ." مائة ومخس وثامنني سنة ثامن شعبان يف مات اخلشوع كثري كان والشيعة

                                                        
 .١٥٨٤ص  ٢كشف الظنون ج )  ١
 .٣٠لباب األلقاب ص  ) ٢
 .٣١٠ص  ٥لسان امليزان ج )  ٣



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٥٩ 

 ابن مازندراين رسوي شهرآشوب بن عيل بن حممد جعفر أبو )١(الدين رشيد
 أز.  است ساري بلدهء أهايل وأز طربستان مردم أز ) ق ٥٨٨ -(  : شهرآشوب

 ذهني.  بود مانند يب رجالو حديث علم در . است مشايخ وأز إماميه طايفهء صناديد
 ، بود ومستثنى ممتاز قلب و خضوع صدر ورشح قدر بعلو ، داشت نقاد وطبعي وقاد

 معدود أدباء علام وأركان فحول شامر در شعر وآداب وترسيل ورسوم أدبيه علوم در
 وأسناد روايت كرده واسطه بيك وگاهي واسطه بدو گاهي طويس شيخ أز.  گشت

 آن رواج أمحد آل دولت فر أز چون ، مريساند مشايخ أز يبجمع را خود مرويات
 آمد در بازار آن ودر گشت متوجه صوب بدان بود حلب در تشيع وشيوع وهنر فضل

 برتويج وروزگاري آمدند گرد بروي البيت أهل دوستان ، بنمود وتشيع كاالي توال
 روفمع كه كوهي دامنهء ودر گذشت در ٥٨٨ بسال.  داشت جعفري قيام مذهب

 .) ٥٢٩ ص ، ١ ج دانشوران نامهء. (  مدفون گشت است خويش به
 ، وزيري ، رسيب ، ق ١٣٦٩ ، طهران ، جلد ٢) :  عريب(  وخمتلفه القرآن متشابه - ١

 شالچي آقا حممود وحاج تربيزي آقا حسني حاج بنفقهء ، كتاب طبع رشكت سهامي
(  العلامء معامل - ٢ . ص ٣٢٠+  ٢٦٣ ، مصطفوي حسن شيخ و پاورقي بتصحيح لر

 ١٣٥٣ ، طهران . ص ١٥٩٠ ، احليدرية مكتبة ، رسيب ، ق ١٣٨٠ ، نجف) :  عريب
 . ص ١٤٢ ، رقعي ، رسيب ، ق
،  وزيري ، رسيب ١٣٧٦ - ٧٥ ، نجف ، جلد ٣) :  عريب(  طالب أيب آل مناقب -  ٣

 صحفي ، وزيري ، رسيب تاريخ يب ، قم ، جلد ٤ ، ص ٥٤٢+  ٧٧+  ٤١٢

                                                        
 .٦٢٤ص  ٥مؤلفني كتب چايب ج )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٦٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 وزيري، سنگي، ق، ١٣١٣ ، بمبئي.  ص ٤٥٠+  ٤٠٦+  ٣٨٨+  ٣٣٤،  ائيوطباطب

 ، جلد ٢.  سنگي ، ق ١٣١٧ ، تربيز ، جلد ٢.  حائري حماليت عيل بتصحيح شيخ
 ٤٧٢+  ٦٣٨ ، بروجردي حممد شيخ بتصحيح وزيري ، ، سنگي ق ١٣١٧ - ١٦
 ".ص
 شانخاطرن ديني نرشيهء أين نخست سال أول شامرهء در) ١(شهرآشوب ابن

 امهيت چه داري نامى دانشمدان أحوال علم ورشح رجال بيوگراىف كه ساختيم
 خاص توجه مورد زمان دير از أين موضوع كه شديم آورد وياد ، است بسزائى

 علم " بنام اسالم اوليهء قرون بطوريكه از ، است بوده ما بزرگ ونوابغ دانشمندان
 علم آن ودر ، شد إسالمي افزوده ومعل تعداد به " علامء تراجم بنام وبعدها رجال
 . گرديد تدوين كتاهبا

 ، ايرانى جامعهء باألخص مسلامنان ما كه است تأسف بسى جاى وصف أين با
 وعكس روانى تأثري از ، نموده مسئله باين خمصوىص توجه حارض دنياي امروز كه

 ، ايم بوده آن مبتكر خود كه را علمى ، مانده غافل عمومى أفكار در مهم آن العمل
 رها ديگران خودنامئى براى را صحنه وأين داشته دور نظر از اى قابل مالحظه بميزان

 . ايم كرده
بمرصف  هنگفتى مبالغ وخارجى داخيل وفرهنگى علمي هاى انجمن مقابل در ويل

ونويسندگان  داهنا وموسيقي نقاشان أو شعر وآثار أحوال ونرش وطبع وترمجه تاليف
امروز  بطوريكه اند كرده آنطرف متوجه را مسلمني وأفكار اندهرس وبيگانه خودى

                                                        
 .٥٥ص  ١٠ السنة الثانية رقمجملة مكتب إسالم )  ١
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 ميشود كارها اينگونه رصف ما معروف نويسندگان مهم اشتغاالت از قسمتى
 وفرهنگ دانشگاه مانند ودولتى مىل ونرش طبع مؤسسات انتشارات وبسيارى از

 انبوه ميان در وىل.  مييابد تشكيل كتاهبا نوع أين از وغريه فرهنگي وانجمنهاى روابط
 ! نميخورد بچشم ، باشد ما حقيقي دانشمندان حال رشح متضمن كه كتاهبا كتايب آن

و  علامء زندگانى از صحيحي اطالع مسلامن أفراد اغلب بينيم مي جهت هبمني
واالى  مقام شايستهء كه وقدردانى احرتام حس آن نتيجة ودر ندارند خود دانشمندان

 . نيست مشهود آنان از ، آهناست جاويدان وآثار درخشان وأفكار رادمردان آن
هاى  نوشته ، إسالمي علامى حيات تاريخ از ما سواد با طبقهء اطالعات بيشرت

 . ندارد بيان به حاجت آهنا واقعى ارزش كه است اروپائى مسترشقني
 جامع كتاب يك فاريس زبان در ما كه اينست اطالعى يب أين عمدهء علل از يكى

 ديني بزرگان وبتوانند گردد معطوف بدان حارض نسل توجه كه ريمومستند ندا
 از ما كه بود موضوعات أين گرفتن نظر در با.  بشناسند اند بوده آنطور كه خودرا

 را قمستى كرده دنبال را مقدس هدف أين گرفتيم تصميم أين نرشيه شامرهء نخستني
 . دهيم موضوع اختصاص باين

 كه وى.  است مازندران سارى مردم از دانشمندى نام ، شهرآشوب ": شهرآشوب
 زمان در ، مريود بشامر)  ره(  طويس شيخ شاگردان از بوده فاضل وحمدث مردى

 زيدى شيعهء وقليىل سنت أهل ومسلامنان گربان را سكنهء مازندران شهرآشوب
 وموقعيت اجليشى سوق بموانع نظر مازندران ميداد چه تشكيل امامى ودوازده

 از وبعد افتاد مسلامنان بدست إيران فتح از مدهتا بعد است دار كه افيائىجغر خاص



  
  
  
  
  
  

  ٦٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 أكثر مانند نيز ، گزديدند سكونت ودر آنجا يافتند رآه رسزمني بآن مسلمني آنكه

 . ماند هبره شيعه يب وجود از ، آنروز إيران قسمتهاى
دانشمندان  از خود كه " هبائى كامل " معروف كتاب مؤلف طربي الدين عامد بگفته

واز  نبود شعيه پانصدتن مازندران رسارس در هجرى هفتم قرن تا ، است مازندران
 پنجم قرن در كه مازندرانى شيعي دانشمند شهرآشوب أمثال واقعى ارزش اينجا

 . ميگردد معلوم ، ميزيسته هجرى
 مكتب پدرش از وى ميباشد وحمدثني فقهاء از نيز شهرآشوب بن عيل وى فرزند

است  داشته بليغ جهدي عصمت بيت اهل وآثار اخبار ونقل ضبط ودر گشته ور هبره
 شخصيت ، شده عىل وفرزندش شهرآشوب شهرت موجب آنچه وصف أين با

 " شهرآشوب ابن " به معروف شهرآشوب بن عيل بن حممد أو نوهء نابغهء بزرگ
 : وى انىزندگ از اى شمه واينك ، ميخوانيم نام بدين اورا مهه جا نيز ما كه است

 ورسارس ، ميگذرانيدند را سختى دوران شيعيان كه روزگارى شهرآشوب در ابن
 وتاز وتاخت امنى نا آتش در صليبى وجنگاهى داخيل اختالفات اثر اسالم بر عامل

 خاندان در تابناكى ستارهء ، بوده وتار تريه مسلمني اقبال ، وافق ميسوخت
 آل پريوان دهلاى علومش أنوار پرتو از كه گرفت مازندرانى درخشيدن شهرآشوب

 . گشت روشن)  وآله عليه اهللا صىل(  حممد
جهان  در سال صد قريب وى.  نبود شهرآشوب ابن جز كسى درخشان ستاره أين

 پدر نزد ، داد متيز هم از را وبد ونيك شناخت خودرا كه أيام مهان از.  زيست
 نامى ودانشمند أو ، ما دانشمدان ميان در.  پرداخت حتصيل دانشمندش به

 بمالقات ديگران از بيش كه هستند علامئى از الدين رازي منتجب شيخ:  معارصش
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 إجازات بدريافت آنان واز گشته نائل فن حديث واساتيد وأصحاب علم رجال
 البيان جممع تفسري مؤلف الطربيس الدين وى امني استادان از يكى.  اند شده مفتخر

 روضة " كتاب مؤلف فتال نيشابورى وديگرى ميزسته سبزوار در كه است
 الدين وقطب رازي الفتوح وديگر أبو داشته أقامت نيشابور در كه است "الواعظني

 ترتيب به كه آمدى ميباشند الدين ناصح وسيد راوندى اهللا فضل وسيد راوندى
 دانش گرفتن فرا رآه در شهرآشوب ابن . اند داشته سكنى وموصل وكاشان دررى

 در ديگركه بسيارى ودانشمدان آنان حمرض و از كرد مسافرت مزبور شهرهاى بتامم
 را آهنا معروفني از تن ٢٦ مستدرك خامته در اند كه ميزيسته خمتلفه وكشورهاى شهرها

 ، حديث ، شعر ، تفسري ، قرائت ، نحو:  قبيل از خمتلف علوم باستفادهء ، ميربد نام
 شده ياد علوم تدريس به بغداد در مدهتا گاهپرداخت آن وغريه معقول ، أصول ، فقه

 لبنان كشور در واقع حلب بشهر سپس . نوشت كتاهبا فنون آن ودر ورزيد اشتغال
 . گامشت مهت وتصنيف تدريس وتأليف به آنجا در عمر پايان وتا گشت رهسپار

 را نيز تسنن اهل ودانشمدان مشايخ از بسيارى خود مسافرهتاى در شهرآشوب ابن
وچنانكه  گرفت إجازه آنان معروف كتب اخبار روايت براى آهنا واز ردك درك

 شايسته خدمت بتواند تاريك دنياي آن در كه بوده إين وى مقصود بيشرت ديد خواهيم
پيش  زمان مقتضيات يا اند گذاشتنه نامتام گذشتگان وآنچه.  كند شيعه مذهب اى به
 بزرگوارى در . بدهد شيعه ومنطق وحديث بفقه عظمتى رسانده متام با ، است آورده

 " الطائفة شيخ "را  أو جز كسى طويس شيخ از پس ما دانشمندان كه بس إين أو
 بيت دانسته اهل وآثار شيعه كنندهء زنده اورا تراجم كتاهباى متام در.  اند نخوانده

 تأليفات از كه ندارد گنجايش خمترص أين . اند ستوده علوم متام در را وااليش مقام



  
  
  
  
  
  

  ٦٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 خاطر فقط.  بشناسانيم آثارش روى از را بياوريم واو اى زنده شواهد وى خود

 كه آنطور سنت اهل بزرگ دانشمندان كه ميسازيم نكته متوجه باين را خوانندگان
.  اند نرانده سخن بدينگونه ما علامى از هيچيك اند دربارهء ستوده را شهرآشوب ابن

 دانشمندان . شويم آشنا باوى هبرت تا ميآوريم آنرا خمترصى از ذيال اطالع مزيد براى
 الدين صالح " األنوار عبقات " كتاب نقل شهرآشوب مطابق وابن سنت اهل

 " كتاب در است تسنن اهل مشهور از دانشمندان كه ٧٦٤ بسال متوىف صفدى
 از مازندرانى شهرآشوب بن عيل بن الدين حممد رشيد ":  مينويسد بالوفيات الوايف

 در.  كرد زندگى سال هشتاد.  از برداشت را قرآن بيشرت.  است شيعه يفهطا رؤساى
 . رسيد مهارت درجهء بمنتها شيعه أصول

 وعربيت قرآن علوم در وى.  ميشتافند بسويش علوم طالبني شهرها از بطوريكه
.  بود مقدم كس برمهه عباسى " اهللاب املقتفى " خالفت عرص در ، ووعظ ونحو

 نورانى مردى!  پوشانيد خلعت را واو مينگريست بوى عجاببديدهء إ املقتفى
 وعبادت تواضع ، بسيار علمش ، مليح وبيانش گفتارش راست بود رو وخوش

 . " بود وضو با أوقات زياد ومههء خداوند پيشگاه در وهتجدش
 حفاظ از وى : مينويسد " امليزان لسان " كتاب در نيز ٨٥٢ بسال عسقالنى حجر ابن

شهرآشوب  ابن ":  است گفته خود تاريخ در طي أيب ابن.  است عهشي وفقهاى
 حديث رجال از بسيارى بمالقات رآه أين ودر پرداخت حديث حتصيل به نخست

 هنائى بمقام بيت اهل فقه ودر ورزيد اشتغال فقه علم بآموختن آنگاه.  توفيق يافت
 بر وعربيت سريوتف قرائت فن در سپس.  رسانيد هبم مهارت نيز ودر أصول رسيد
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 ها رشته مههء در.  داشت نمكني ورخسارى دلپسند گرفت صوريت پيشى ديگران
 ". . .  است نوشته كتاب

 در وى ":  است نوشته " البلغة " كتاب در " قاموس " مؤلف آبادي فريوز ونيز
 مقدم كس هر بر ووعظ ونحو ولغت قرآن علوم در.  رسيد هنائى بمقام أصول شيعه

  . " زيست جهان در ماه ودو سال نود:  ميگويد كه آنجا تا . . . بود
 دانشمند بعنوان را آشوب شهر ابن " سيوطى الدين جالل " عبقات بنقل وهم

 كرده نقل أو بارهء در را صفدى وگفتار برده نام " الوعاة بغية " كتاب نحوى در
 . است

 " كتاب در سيوطى شاگرد مالكى داودى أمحد بن عيل بن حممد الدين شمس مهچنني
 فرا رسگرم نخست است شيعه رؤساى از يكى وى ": مينويسد " طبقات املفرسين

 بآموختن آنگاه ، كرد مالقات را فن أين دانشمندان وبسيارى حديث شد علم گرفتن
 مهارت چنان نيز أصول ودر رسيد هنائى بمقام خود مذهب ودر فقه پرداخت فقه
 در سپس شتافتند پيشگاهش علم كسب باميد انشطالبان د أطراف از كه نمود پيدا

 تأليف ودر خود عرص پيشواى أو.  يافت ونحو ختصص وتفسري وقرائات قرآن علوم
 پيشى برمهكنان وحديث قرآن علوم در.  بشامر ميآمد روزگار يگانهء علمي كتب

 آن موارد وشناخت حديث ورجال حديث كتب تصنيف در شهرآشوب ابن . گرفت
 ودر بود بسيار علمش.  بود تسنن اهل بني در بغدادى خطيب مانند نفنون گوناگو

 . داشت مهارت فنون أكثر
 بطهء ميان ابن آنجا مردم بحلب شهرآشوب ابن آمدن از پيش:  ميگويد طي أيب ابن

 جعفر أبو( شيعي  بطهء وابن)  ٣٨٧ بسال متوىف عكربى حممد بن اهللا عبيد(  حنبيل



  
  
  
  
  
  

  ٦٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
شهرآشوب  ابن وىل. نميگذاشتند فرق)  قمى بطهء بن أمحد بن جعفر بن حممد

 باء بضم را شيعي بطهء وابن)  بطه(  باء بفتح را حنبيل بطه ابن بايد كه داد توضيح
 تا تقريبا شهرآشوب ابن بغداد در . شد حل أديب مشكل أين وبدينگونه " خواند

 ميگشت فن استادان ونزديك دنبال دور وكشورهاى شهرها در سالگى شصت
 اهللاب املقتفى خالفت شد بروزگار اشاره وچنانكه.  بود علوم فراگرفتن گرمورس

 اهل دانشمندان جتمع و حوزهء خالفت مركز بغداد در ٥٥٥ بسال متوىف عباسى
 مقبوليت وچنان مهت گامشت وتدريس بوعظ بغداد در ، افكند أقامت رحل سنت
 . پوشانيد خلعت وبوى گرديد وى فريفتهء خليفه كه يافت

 آنجا در سال وچند ميزيسته بغداد در أو ساهلائى چه ميان در نيست معلوم درست
 ، اهللاب املقتفى عرص در وى شهرت صيت كه است مسلم وىل ، است توقف داشته

 ! ! اوست وفات از پيش سال بقريب چهل مربوط
 شهرهاى از روز آن كه حلب در را عمر آخر ساهلاى شهرآشوب ابن حلب در

 اجلنات روضات مؤلف.  برسآورد ، بود وفضال علامء وجممع سوريه معروف
 ورفت آمد حمل حلب شهر زمان آن در كه بود أين وى بحلب انتقال علت "ميگويد

.  ميكردند سلوك ومدارا برفق اماميه شيعهء با آن و مردم بود شيعه بزرگ دانشمندان
 مهه كه بود " محدان آل " سالطني دست در)  سوريهء آنروز كشور(  آهنا مملكت زيرا

 آل سالطني اينكه در " ملوكهم دين عىل الناس : كه است ومشهور بودند شيعه
 با وبيش كم آنجا ومردم بود ما علامى ورفت حمل آمد حلب وشهر بودند شيعه محدان

 مريفته بشامر شيعه مراكز از يكى خود حلب اند بلكه ميكرده رفتار نيكى به شيعيان
 . نيست گفتگوئى
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 كسى محدان آل امراى از بحلب شهرآشوب ابن عزيمت هنگام كه است مسلم وىل
 زيرا . نبودند برخوردار داشتند آنان عرص در كه آزادى از وشيعه نداشته وجود

 وسلسلهء آنان نپائيد هجرى پنجم قرن تا سوريه كشور بر محدان آل خاندان سلطهء
 سوريه سپس.  گرديد ضمنقر مرص فاطمى خلفاى بوسيله چهارم قرن أواسط در

 حلب شهر ٥٧٩ درسنه پس آن واز آمد در زنگى اتابكان ترصف به حلب واز مجله
 از بعد سال يك يعنى)  ٥٨٩(  وى عمر پايان وتا شد فتح ايوبى الدين بدست صالح

 اتابكان كه ميدانيم ومهه بود أو ومترصفات جز مهچنان شهر آشوب ابن رحلت
 بشامر نيز متعصب سنيان از بلكه ، نبودند شيعه تنها ايوبى نه وسالطني زنگى

 شيعه علامى پيشواى روزگارى چنني در است كامل توجه شايان خود وابن.  ميآمدند
 اشتغال بيت اهل وآثار وفقه شيعه عقايد نرش حلب به در شهرآشوب ابن يعنى

 حلب در ٥٨٨ سال شعبان ماه ودوم بيست شب در شهرآشوب ابن . ميورزيده
 آرامگاه.  گرفت منزل جنان آشيان در فتوحش پر روح شتافت ومهاى باقي بجهان

 . است شيعيان وزيارتگاه معروف شهر حلب بريون در امروز وى
 شهرآشوب ابن نفيس تأليفات از است عريب بزبان مهه كه كتاهبا أين وى تأليفات

 أمثال در املثال.  النواصب مثالب.  الرسول آل مذهب عىل األسباب والنزول:  است
.  واملخزون املكنون.  وحقايق حدود در الطريق اعالم . املنهاج . األوصاف احلاوي. 

.  وحمكمه القرآن متشابه.  پراكنده نفيس ومطالب فوائد عاليه بر مشتمل جديده كتاب
 كتاب أين.  العلامء معامل.  است نموده تأليف ٥٧٠ وى وبسال ذيقيمت كتاهباى از كه
 از وگروهى شيخ از بعد دانشمندان از و مجاعتى نوشته شيخ فهرست بسبك را

 " طالب أيب آل مناقب " طالب كتاب أيب آل مناقب .است افزوده آن بر شعرارا
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 أين.  رسيده بچاب مكرر كنون تا است كه شهرآشوب ابن گرانبهاى آثار معروفرتين

 بر شتملم ، است وحديث در تاريخ وى ومهارات حتقيقات از نمودارى كه كتاب
 آن زندگانى در و آنچه آهنا ومناقب وفضائل معصوم چهادره حيات تاريخ

 مقدمهء در خود شهرآشوب ابن . ميباشد ، دارد ويابستگى داده روى بزرگواران
 براى وشيعه سنى كتب ميدهد واز رشح را كتاب أين تأليف علت تفصيل به مناقب
 عايل ومهت نظر وسعت اكى ازوح جالب بسيار كه ميآورد شاهد خود مدعاى اثبات

 ".  ميباشد عليقدر مرد آن وشهامت

 ذكر اسمی الكتب التی يمكن االستفادة عنهم فی معرفة املصنف

 ٥٨٨ شهرآشوب ابن العلامء معامل - ١
 ١ ج األلقاب معجم يف ٧٢٣ فوطي ابن اآلداب جممع تلخيص - ٢
 ٧٤٦ الصفدي الدين صالح ٤ ج بالوفيات الوايف - ٣
 ٨٥٢ العسقالين حجر ابن ٥ ج امليزان نلسا - ٤
 ٩١١ السيوطي ١ ج الوعاة بغية - ٥
 ٩٤٥ الداوودي عيل بن حممد ٢ ج املفرسين طبقات - ٦
 ١٠٢٦ احلسيني عيل ابن املريزا السيد املقال منهج - ٧
 ١٠٤١ املريداماد الساموية الرواشح - ٨
 ؟ ١٠٦٧ خليفة حاجي ٢ ج الظنون كشف - ٩

 ١١٠١ األردبييل عيل بن حممد املوىل ٢ ج ةالروا جامع - ١٠
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 ١١٠٤ العاميل احلر ٢ ج اآلمل أمل - ١١
 ١١٠٥ ألفه التفرييش مصطفى مري الرجال نقد - ١٢
 ١١١١ املجليس ١ ج البحار - ١٣
 ١١٣٠ اإلصفهاين أفندي اهللا عبد األمل أمل تعليقة - ١٤
 ١١٣٠ اإلصفهاين أفندي اهللا عبد ٦ ، ٥ ، ٣ ج العلامء رياض - ١٥
 ١١٨٦ البحراين يوسف الشيخ البحرين لؤلؤة - ١٦
 ١٢١٢ حيا كان القزويني النبي عبد اآلمل أمل تتميم - ١٧
 ١٢٣٧ الكاظمي اهللا أسد األنوار مقابس - ١٨
 ١٢٥٦ الكاظمي النبي عبد ٢ ج الرجال تكملة - ١٩
 ١٢٩٤ قاجاريه عرص دانشمدان از مجعي ٣ ج)  نارصي(  دانشوران نامهء - ٢٠
 ١٣٠٢ تنكابني أمحد مريزا العلامء قصص - ٢١
 ١٣٠٦ الكني عيل املوىل املقال توضيح - ٢٢
 ١٣١٣ اخلوانساري ٦ ج اجلنات روضات - ٢٣
 ١٣١٥ املازندراين البارفروش املقال نتيجة - ٢٤
 ١٣٢٠ النوري املحدث ٣ ج الوسائل مستدرك - ٢٥
 ١٣٣٩ البغدادي ٦ ج العارفني هدية - ٢٦
 ١٣٣٩ البغدادي ٢ ، ١ ج املكنون إيضاح - ٢٧
 ١٣٤٠ الكاشاين اهللا حبيب مال األلقاب لباب - ٢٨
 ١٣٥١ املامقاين ٣ ج املقال تنقيح - ٢٩
 ٢ ج واملعربة ١٣٥١ رسكيس اليان يوسف العربية املطبوعات معجم - ٣٠



  
  
  
  
  
  

  ٧٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ١٣٥٤ الصدر حسن السيد الشيعة تأسيس - ٣١
 ١٣٥٩ القمي عباس الشيخ ٢ ج الرضوية فوائد - ٣٢
 ١٣٥٩ القمي عباس الشيخ األحباب هدية - ٣٣
 ١٣٥٩ القمي عباس الشيخ ١ ج واأللقاب الكنى - ٣٤
 ١٣٥٩ القمي عباس الشيخ املنتهى تتمة - ٣٥
 ١٣٥٩ القمي عباس الشيخ ١ ج البحار سفينة - ٣٦
 ١٣٧١ األمني حمسن السيد ٢ ج الشيعة أعيان - ٣٧
 ١٣٧٣ مدرس عيل حممد مريزا ٨ ج األدب رحيانة - ٣٨
 اجلواهر صاحب العزيز عبد ١ ج إيران اإلسالمية املعارف دائرة - ٣٩
 ١٢٩٧ أو ١٢٧٩ ولد مشار بابا خان ٥ ج چاپي كتب مؤلفني - ٤٠
 ٢٠،٢١،٢٢،٢٣: ١٣٨٩ الطهراين بزرگ آقا ، ١٩ ، ١٠ ، ٥ ، ٢ ، ١ ج الذريعة - ٤١
 ١٣٨٩ الطهراين بزرگ آقا املقال مصفى - ٤٢
 ١٣٨٩ الطهراين بزرگ آقا)  ٦ قرن(  الشيعة المأع طبقات - ٤٣
 ١٣٩٠ األميني العالمة الفضيلة شهداء - ٤٤
 ١٣٩٧ الزركيل الدين خري ٦ ج األعالم - ٤٥
 معارص كحالة رضا عمر ١١ ج املؤلفني معجم - ٤٦
 معارص البستاين افرام فواد ٣ ج املعارف دائرة - ٤٧
 رصمعا أعلمي ٢٧ ج أعلمي املعارف دائرة - ٤٨
 معارص طباخ ؟ ٤ ج النبالء أعالم - ٤٩
 قيس آل قيس ٣ ج العريب واألدب اإليرانيون - ٥٠
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٧١ 

 معارص)  نويس مقالة(  دواين عيل إسالم مكتب جملة - ٥١
 ) الكتب مقدمات(  معارص دواين عيل إسالم مفاخر - ٥٢
 طالب أيب آل مناقب - ٥٣
 البيان جممع - ٥٤

 له ليس الذي الزخار املتالطم واحلرب األوائل فضلأ الرشيعة وتاج الشيعة فخر )١(د
 أبو واملسلمني شمس اإلسالم والدين امللة رشيد والفضائل املناقب آثار حميى ساحل

 الفقيه املازندراين الرسوي اجليش أيب بن نرص أيب بن شهرآشوب بن عيل بن حممد عبد
 املناقب كتاب صاحب الفضائل اجلامع لفنون البارع األديب املحقق املفرس املحدث

 كتابه يف العاميل يونس بن عيل اجلليل العامل قال اإلمامية كتب نفايس من هو الذي
 طالب أيب آلل املناقب نخب سامه كتابا جبري بن صنف احلسني املستقيم الرصاط
 يقول األصحاب بعض سمعت قال شهرآشوب بن حممد الشيخ كتاب من اخترصه

 نخب خطبة يف جبري ابن قال أرطال تسعة فكان ءشهرآشوب جز ابن كتاب من وزنت
 ربام بل نقله عن العجز إىل حجمه عظم يؤدي ربام وأنه مجع ما كثرة يف فكرت املناقب

 العلم طلب يف االهتامم سقوط مع سيام ال جلميعه والتصفح النظر فيه ترك إىل أدى
 سناد والرجالاإل أراد فمن بعض يف بعضها الروايات وأدخل الرجال ذكر إىل فأومأ
 لرتكها واملوجب املسطور ذلك يف وضعها فإنه املذكور شهرآشوب ابن بكتاب فعليه

 عليه اتفق إال ما رجاله يف الطعن يمكنه اخلرب يف الطاعن وألن محلتها من السآمة خوف
 كالمه آخر إىل بالقبول األمة تلقته أو العرفان من املخالف به إختص أو الفريقان

                                                        
 .٤٨٤ص  ٣مستدرك الوسائل ج )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٧٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 عرص يف بل وقبلها هذه األعصار يف الدائر الشايع املناقب كون عىل اقصللن بل الظاهر

 ال املوجود فإن غريه أو جبري ابن اخترصه منه خمترص هو بل األصل هو ليس املجليس
 وإثبات والوسائل البحار يف احلر املجليس والشيخ عد وأما بيت ألف أربعني عىل يزيد

 عىل خيفى ال مساحمة ففيه شهرآشوب البن قباملنا جماميعهم مأخذ من وغريهم اهلداة
 اإليامن وهنج املذكور املناقب نخب صاحب املذكور وابن جبري الفن هذا يف املتدرب

 يف الكفعمي ذكره كام كتاب ألف عىل الوقوف بعد مجعه أنه ديباجته يف ذكر الذي
 يف كام شهرآشوب ابن عن يروي جليل كامل عامل فاضل جماميعه وغريمها بعض

 عليهم األئمة أحوال يف املناقب من املوجود أن وليعلم.  واحدة بواسطة الرياض
 نقله وال منه السالم عليه احلجة أحوال عىل نعثر ومل السالم عليه إىل العسكري السالم

 يوفق مل يتوهم أنه وربام وأمثاهلام والشيخ احلر كاملجليس األخبار سدنة من تقدمنا من
 به لقبه انه)  ره(  املفيد ترمجة يف العلامء معامل يف قال أنه م إالالسال عليه أحواله لذكر

 طالب أيب آل مناقب يف ذلك سبب وقد ذكرت قال السالم عليه الزمان صاحب
 اهللاو الكتاب هذا من سقط الباب فهذا السالم عليه أحواله مجلة يف كتبه أنه والظاهر

 وعندنا األصحاب عليها اعتمد قباملنا غري حسنة مؤلفات شهرآشوب والبن.  العامل
 الكتاب ظهر ويف املجليس العالمة إىل احلر شيخنا أهداه القرآن كتاب متشابه منها

فحول  إذعان فخرا وكفاه تبحره وكثرة باعه طول عن ينبئ عجيب كتاب وهو خطهام
 الوايف يف الصفدي الدين صالح وقال.  مقامه وعلو قدره بجاللة السنة أهل اعالم
 الرسوي أبو جعفر مهملة سني الثانية شهرآشوب بن عيل بن حممد ياتبالوف

 سنني ثامن وله القرآن أكثر حفظ الشيعة شيوخ أحد الشيعي الدين رشيد املازندراين
 القرآن علم يف تقدم ثم البالد من يرحل إليه كان الشيعة أصول يف النهاية وبلغ



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٧٣ 

 هبي وكان عليه وخلع فأعجبه بغدادب املقتفي أيام املنرب عىل ووعظ والنحو والغريب
 اخلشوع كثري العلم واسع املحاورة مليح جةالله والشيبة صدوق الوجه حسن املنظر

 كثريا ثناء تارخيه يف طي أيب ابن عليه أثنى وضوء عىل إال يكون ال والتهجد والعبادة
 . ومخسمأة ثامن وثامنني سنة تويف

 بن عيل بن حممد واللغة النحو أئمة اجمتر يف البلغة كتاب يف الفريوزآبادي وقال
 الشيعة أصول يف النهاية الشيعي بلغ الدين رشيد املازندراين جعفر أبو شهرآشوب

 وكان عليه وخلع فأعجبه املقتفي أيام ووعظ والنحو واللغة القرآن علم يف تقدم
 ناملكنو وكتاب النحو يف الفصول له كتاب الوضوء دائم العبادة كثري العلم واسع

 االعالم وكتاب القرآن متشابه وكتاب القرآن نزول أسباب وكتاب واملخزون
 مأة عاش مجة وفرائد فوائد فيها مجع اجلديدة و كتاب واحلقائق احلدود يف والطرائق

 يف السيوطي وذكره.  ومخسمأة وثامنني ثامن ٥٨٨ سنة مات أشهر عرشة إال سنة
 بن عيل بن حممد الدين شمس وقال ازيالر القطب ترمجة تقدم يف كام النحاة طبقات

 عيل بن حممد املفرسين طبقات يف السيوطي الرمحن عبد تلميذ املالكي الداودي أمحد
 شيوخ أحد الدين رشيد املازندراين الرسوي جعفر أبو نرص أيب شهرآشوب بن بن

 يف مذهبه ونبغ أهل فقه يف النهاية وبلغ تفقه ثم الرجال ولقي باحلديث إشتغل الشيعة
 وكان والنحو والتفسري والقراءات القرآن علم يف تقدم ثم رحله صار حتى األصول

 واحلديث القرآن عليه علم وغلب والتأليف اجلمع أحسن دهره وواحد عرصه إمام
 احلديث وتعليقات تصانيفه يف السنة ألهل البغدادي كاخلطيب الشيعة عند وهو

 الفنون كثري العلم واسع أنواعه من لكذ إىل غري ومتفرقه ومتفقه ومراسيله ورجاله



  
  
  
  
  
  

  ٧٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ال بحلب الناس زال ما طي أيب ابن قال ومخسمأة وثامنني ثامن سنة شعبان يف مات

 ابن بني الفرق يعرفون
 والشيعي بالفتح احلنبيل بطة ابن فقال الرشيد قدم حتى الشيعي بطة وابن احلنبيل بطة

 عرصه لعالمة عبقات األنوار كتاب من الثالث الرتاجم وهذه قلت.  إنتهى بالضم
 وجعل ثراه طاب اهلندي حسني حامد مري موىل املعارص األجل املوىل دهره وفريد

 علينا يعرس العظام املشايخ من مجاعة يروي عن القمقام احلرب وهذا ومثواه حمله اجلنة
 بن أمحد منصور أبو اجلليل الشيخ األول ، األعالم بعض بذكر فلنقترص إحصاؤهم

 عند عليه املعول املعروف اإلحتجاج كتاب الطربيس صاحب طالب أيب بن عيل
 يف الكايف له الطربيس طالب أيب بن أمحد وشيخي العلامء معامل يف تلميذه قال أصحابنا

 عليهم الزهراء وفضائل األئمة وتاريخ الطالبية واالحتجاج ومفاخر حسن الفقه
 السيد عن ثقة حمدث فاضل عامل ربيسالط طالب أيب بن عيل بن أمحد اآلمل ويف السالم

 فقيها فاضال عاملا كان األصل يف املرعيش احلسيني حرب أيب بن مهدي العامل العابد
 جعفر اهللا عبد الصدوق أيب عن الطويس جعفر أيب والده عن عيل ابن الشيخ عن ورعا

 الشيخ الثاين.  القمي جربئيل بن شاذان الشيخ مشايخ يف املتقدم الدوريستي حممد بن
 فقيه السالم عليه الرضا مشهد نزيل احلسن الشوهاين بن حممد جعفر أبو العفيف

يف  قال الطويس عيل بن حممد جعفر أبو أيضا عنه ويروى املنتجب يف كذا صالح
 يف الشوهاين جعفر بن احلسني بن حممد جعفر أبو شيخي حدثني املناقب يف الثاقب

الطويس  عيل أيب اجلليلني الشيخني عن إلخ دهبإسنا السالم عليه الرضا بمشهد داره
 بن عيل بن حممد الشيخ الثالث اآليت الرازي املقري عيل اجلبار بن عبد الوفا وأيب

 يبعد كونه وال شهرآشوب ابن مشايخ من ماهرا فاضال كان اآلمل يف احللبي احلسن
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٧٥ 

 احلسن بن يلع بن حممد جعفر أبو الشيخ املنتخب ويف قلت.  إنتهى اآليت للحسن ابن
 الرباج وعن ابن عنه وروى)  ره(  الطويس جعفر أبا الشيخ أدرك صالح فقيه احللبي

(  الراونديان احلسني أبو الدين قطب اإلمام والشيخ الرضا أبو االمام السيد عليه وقرء
 شهرآشوب ابن به ورصح اإلجازات املذكور يف فإن البعد غاية يف الرجلني واحتاد)  ره
 املتقدمني اجلليلني الشيخني عن يروي مشاخيه كأغلب هذا شيخه أن ناقبامل أول يف

 باألسانيد اعتنائهم لشدة أوىل ذكرها لكان واسطة الشيخ بال عن يروي ممن كان ولو
شهرآشوب  ابن مشايخ من فإهنام املنتجب يف املذكور عىل الراونديني قرائة وكذا العالية

 طبقة يف فالثاين وباجلملة دأبه هو كام إليه شارأل شهرآشوب ابن عنه روى ولو يأيت كام
 أبو الدين ركن الرابع الشيخ.  بطبقته عنه متأخر واألول والرازي املقري عيل أيب

 العامل الفاضل التميمي النيسابوري السبزواري الصمد عبد بن عيل بن عيل احلسن
 يف صاحبه عىل اهللا صلوات اجلواد املشهور حرز رواية إليه ينتهي الذي وهو املحدث
 والظاهر الصمد عبد بن عيل والروايات اإلجازات أكثر يف واملوجود ثقة فقيه املنتجب

 هنا الرياض ولصاحب الرواة مشاهري من فإنه اجلد والنسبة إىل االختصار باب من أنه
 ومما ذكرنا ما عىل ونص باسمه املسمي ولده أو هذا شهرآشوب ابن شيخ أن يف كالم

 شهرآشوب ابن عىل املقدم الطربي القسم أيب بن حممد الدين عامد نا أنذكر ما يوضح
بن  حممد عن املصطفى بشارة يف كثرية أخبارا روى واسطة بال عيل أيب عن يروي ألنه
 عرش أربع سنة له إجازته وتاريخ الصمد عبد جده عن أبيه عن الصمد عبد بن عيل

 يكون أن ولده فيلزم لكان منه أكربو الدين ركن الشيخ أخو هو يكن مل فلو ومخسمأة
 الباطلة ولوازمه الولد عن عليه املقدم الدين وعامد الوالد عن يروي شهرآشوب ابن
 األنبياء قصص يف ورصح عنه أيضا يروي الراوندي القطب أن ويأيت حتىص ال مما



  
  
  
  
  
  

  ٧٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 اخلامس.  النيشابوري الصمد عبد بن عيل بن عيل الصدوق الشيخ أخربين فقال بذلك

 عامد وقال القدر جليل فاضل عامل اآلمل يف الصمد بن عبد عيل بن حممد اجلليل وهأخ
 عبد بن عيل بن حممد العامل الشيخ لفظا حدثنا املصطفى بشارة يف الطربي الدين

 عبد بن عيل أبيه عن ومخسمأة عرشة أربع سنة شوال يف التميمي بنيشابور الصمد
 وعنه النسق هبذا كثرية أخبارا ساق ثم يميالتم حممد بن الصمد عبد أبيه عن الصمد

 الطويس عيل أيب اجلليلني الشيخني عن كالمها ويروي الصمد عبد جده عن عن أبيه
 حممد بن الصمد اجلليل عبد والده عن عيل احلسن أيب والدمها وعن الرازي الوفا وأيب

 الرواية سعوا الشيخ وهذا.  إنتهى األصحاب علامء أجلة من كان الرياض يف التميمي
 أنه غريه ومن منه املصطفى ويظهر بشارة من الرابع اجلزء من يظهر كام املشايخ كثري

)  ره(  املفيد درجة يف فهو بابويه بن عيل بن حممد جعفر أيب الصدوق الشيخ عن يروي
 يف منها مجلة مجع وقد الكتاب وضع خارج عن البشارة يف املوجودة مشاخيه ساير فعد

 أيب السيد عن أيضا الصمد عبد بن عيل احلسن أبو ويروي راجعها ها دأرا من الرياض
 الربكات أيب بالسيد املعروف العامل اجلوري الفاضل احلسيني احلسني بن عيل الربكات
 أخبار عيون كتاب من العتيقة النسخ بعض إسناد صدر يف الرياض يف رأيت اجلوري

 عبد بن عيل احلسن أبو العامل لفقيها الشيخ حدثني هكذا للصدوق السالم الرضا عليه
 وأربعني إحدى سنة شهور يف بنيشابور داره يف عنه اهللا ريض التميمي الصمد

 قال عنه اهللا ريض اخلوزي الربكات أبو الزاهد اإلمام حدثني السيد ومخسمأة قال
 بابويه بن موسى بن احلسني بن عيل بن حممد جعفر أبو العامل األوحد اإلمام حدثني

 السيادة يف ينسبه ومل احللة إىل نسبه اآلمل ويف إلخ الكتاب هذا الفقيه مصنف ميالق
عبد  للسيد الغري فرحة ويف ، الصدوق عن بروايته ورصح حمله غري يف وكالمها
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 عن املوسوي فخار عيل أيب السيد عن عنه اهللا ريض والدي أخربين طاوس بن الكريم
 عبد بن عيل بن عيل هن رساهنك بن حممد الفقيه عن القمي جربئيل بن شاذان

 عيل عن املعجمة غري بالراء اجلوري الربكات أيب السيد عن والده عن التميمي الصمد
يف  ما أن يعلم ومنه األثر كفاية كتاب مؤلف يعني اخلزاز القمي عيل بن حممد بن

 الزاي ثم الواو وسكون املضمونة املعجمة باخلاء تارة اخلوزي ضبط من الرياض
املضمومة  باجليم ويروى قال فارس بقرب معروف إقليم خوزستان إىل نسبته عجمةامل

 بعد كله اشتباه باملوصل قرية اجلوزة إىل نسبته أيضا املعجمة الزاي ثم الساكنة والواو
 شهرآشوب بن الشيخ عيل والده السادس.  واألسانيد احلديث علمي خريت ترصيح

 فقيها وكان حممد ولده عنه يروي عامل فاضل األمل ويف املعروف الفقيه الفاضل العامل
 عن حمدث فاضل اآلمل يف والده شهرآشوب وعن املتقدمني الشيخني عن حمدثا

 أول يف عليه نص كام شهرآشوب اجلليل جده السابع.  الطويس جعفر أيب الشيخ
 .  املناقب
 فقيها فاضال عاملا كان اآلمل يف الرازي عيل بن أمحد الفتاح أبو الشيخ اجلليل الثامن
 أبو الرشيد الشيخ العامل التاسع.  السابقني الشيخني عن شهرآشوب ابن عنه روى
 يف األئمة أستاد الفقيه املتكلم الرازي الوهاب عبد بن عيسى بن اجلليل عبد سعيد

 يف كذا أصولية تصانيف وله مشهورة املخالفني مع ومناظرات وله مقامات عرصه
 الرازي الوهاب عبد بن عيسى بن اجلليل عبد الرشيد الشيخ علامءال معامل يف املنتجب

 رشيد الشيخ مع احتاده ويف احلسني أبى عىل كتاب التصفح نقض األفعال له مراتب
 الذي الرازي املتكلم عيسى بن مسعود بن الفتح أيب بن اجلليل عبد سعيد أيب الدين

 له حاذق ماهر مناظر ولنياألص يف العراق علامء أستاد بقوله يف املنتجب وصفه



  
  
  
  
  
  

  ٧٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 يف حمله مذكور كالم وتعددمها إلخ البرصي احلسني أليب التصفح نقض منها تصانيف

 احلسيني احلسن بن عيل بن الداعي الفضل أبو السيد العارش.  املذكورين الشيخني عن
 كتاب ظهر عىل وجدت يف الرياض فاضال عاملا كان الداعي الفضل بأيب عنه يعرب وقد

 عيل بن اهللا عبد بن اجلبار عبد الوفاء أيب الشيخ من إجازة الطويس للشيخ نالتبيا
 احلسن بن عيل بن الداعي الفضل أيب وهلذا السيد عيل القسم أيب لولده بخطه الرازي

 وصورهتا املذكور الوفاء أيب الشيخ عىل التفسري ذلك قرائة يف رشيكني وكانا احلسيني
 عيل القسم أبو ولدى لقامن سورة آخر إىل التفسري من وهو السابع اجلزء هذا عىل قرء
 بن حممد جعفر أيب السعيد الشيخ مصنفه عن عني روايته له وأجزت اجلبار عبد بن

 أبو املوفق السيد قرائته وسمع واجب شاء كيف عليه اهللا رمحة عيل الطويس بن احلسن
.  الشيخني السابقني عن توفيقهام اهللا أدام احلسيني احلسن بن عيل بن داعي الفضل
 الصواين حممد بن عيل بن مسعود املحاسن أبو اجلليل الفاضل الشيخ عرش احلادي

 . أيضا عنهام اخلرائج يف كام التميمي الصمد عبد بن عيل وعن
 عابدا صاحلا عاملا كان االمل يف الطربيس الفضل بن حممد عيل أبو الشيخ عرش الثاين
 ذكره املتقدم طحال بن بن أمحد احلسني الفقيه اجلليل الشيخ عرش الثالث.  أيضا عنهام

 بن احلسن بن الفضل عيل أيب واإلسالم امللة وأمني األعالم العلامء فخر عرش الرابع. 
 الذي البيان جممع تفسري صاحب النبيل الكامل الفقيه اجلليل املفرس الطربيس الفضل
 الدينية كاآلداب منها مجلة عةالشاي الرائقة املؤلفات من وغريه املفرسون عليه عكف

 الرياض يف ووصفه احلرض وعمدة النجاح كنوز منها وعندنا واجلوامع واعالم الورى
 عدة من ذكر بعد قال ثم إلخ الفضل عيل أبو الدين أمني اإلمام الشهيد الشيخ بقوله

 قرأها قد الكيدري الدين قطب الشيخ بخط البيان جممع من نسخة رأيت قد مؤلفاته
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 الشيخ هكذا تأليف بخطه أيضا ظهرها عىل إن ثم الطويس الدين نصري عىل هنفس
 كان ولعلها شهادته كيفية غريه وال هو يذكر ومل إنتهى الشهيد السعيد الفاضل اإلمام
 بني اشتهر مما وقال قضيته يف الرياض إليه نسب نعم شهادته يشتهر مل ولذا بالسم

 ثم ودفنوه وكفنوه فغسلوه الوفاة به فظنوا ةالسكت أصابته قد ره أنه والعام اخلاص
 واالستغاثة اخلروج عن عاجزا صار وقد القرب يف عنه اهللا ريض فأفاق رجعوا

ألف  البلية هذه من خلصه إن اهللا بأن احلالة تلك يف فنذر خلروجه بأحد واالستعانة
 ورشع قربه نبش فلام قربه نبش قصد قد النباشني بعض أن فاتفق القرآن تفسري يف كتابا

 معه تكلم ثم خوفا عظيام وخاف النباش فتحري النباش بيد رسه قدس أخذ كفنه نزع يف
 يب فظنوا السكتة أصابتني وقد حي أنا ختف ال له فقال وخوفه النباش اضطراب فزاد

 رسه قدس يكن مل وملا النباش واطمئن قلب قربه من قام ثم دفنوين ولذلك املوت
 بيته إىل وجيعله ظهره عىل حيمله أن النباش من التمس ضعفه لغاية امليش عىل قادرا

 يده عىل النباش وتاب جزيال ماال اخللعة وأواله أعطاه ثم بيته إىل به وجاء فحمله
 بنذره أقدم ذلك بعد اهللا رمحه أنه ثم النباش حال وحسن القبيح ذلك فعله عن بربكته
 مل االشتهار هذا ومع.  إنتهى إلمتامه اهللا وفقه أن إىل البيان كتاب جممع تأليف يف ورشع
 الكاشاين اهللا فتح املوىل اجلليل العامل إىل نسبت وربام قبله أحد مؤلف يف أجدها

 العامل اهللاو ٩٨٨ سنة املتوىف النهج ورشح وخالصته الصادقني منهج تفسري صاحب
سبزوار  إىلالرضوي  املشهد من إنتقل)  ره(  أنه الرجال نقد يف التفرييش السيد وقال

 ومخسمأة وأربعني ثامن سنة اخللود دار إىل هبا وانتقل ومخسمأة وعرشين ثالث سنة
 مرشفه عىل املشهد الرضوي يف بقتلكاه املعروفة املقربة يف الرشيف وقربه قلت.  إنتهى

 أيب الشيخ - أ.  مجاعة عن يروي اجلليل الشيخ وهذا به ويتربك يزار معروف السالم



  
  
  
  
  
  

  ٨٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 بن احلسن األجل الشيخ -  ج اجلبار الرازي عبد الوفاء أيب الشيخ - ب الطويس عيل

 -  د ذكره املتقدم الدين منتجب الشيخ جد الرازي القمي بابويه بن احلسن بن احلسني
 املنتجب يف اجلرجاين آبادي البكر الواعظ الفتح بن الدين احلسني موفق اإلمام الشيخ

 سديد اإلمام الشيخ عليه الفقه وقرء ويسالط عيل أيب الشيخ عىل قرء ثقة صالح فقيه
 احلسني بن حممد السيد - ه الطويس عيل أيب عن اهللا رمحهم حممود احلميص الدين

 اهللا عبد أيب للشيخ اجلعفري هاشم أيب أخبار كتاب يف الورى أعالم يف ره قال احلسيني
 سناحل بن حممد طالب أبو السيد بجميعه أخربين الذي عياش بن حممد أمحد بن
احلسن  بن احلسني اهللا عبد أبو السيد والدي أخربين قال اجلرجاين القصبي احلسيني
 عياش ابن يعني عنه اجلعفري حممد بن ظاهر احلسني أيب الرشيف عن القصبي
 .واألغسال املقتضب كتاب صاحب

 الذي القشريي هوازن الكريم عبد بن اهللا عبد الفتح الزاهد أيب السعيد اإلمام الشيخ و
 . السابقة الفائدة يف ره بروايته السند باقي وتقدم السالم عليه الرضا صحيفة عنه روى

 من حمدث عامل فاضل الرياض يف البيهقي احلسني بن حممد اهللا عبيد احلسن أبو الشيخ
 يف تفسري سورة طه من يظهر ما عىل الطربيس عيل أبو الشيخ عنه يروي اإلمامية كبار

 .إنتهى البيان جممع
 أبو الدين مجال اهللا كالم ترمجان املفرسين قدوة السعيد اإلمام الشيخ عرش امساخل

 العامل الفاضل النيسابوري الرازي أمحد اخلزاعي بن حممد بن عيل بن احلسني الفتوح
 نسبه املنتهي الرازي الفتوح بأيب املعروف البليغ الكامل العارف األديب املفرس الفقيه

 كان الذي الصحابة من أبوه كان الذي اخلزاعي ورقاء بن يلبد اهللا عبد إىل الرشيف
 ينهى أن الوداع حجة يف بمنى وآله عليه اهللا صىل اهللا رسول وأمره الصوت جهوري
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 بأعىل ينادي وكان الفساطيط وختلل أورق مجل عىل فركب منى أيام عن الصيام الناس
 وعبد اجلامع وبعال أي رشبو أكل أيام فإهنا األيام هذه تصوموا ال الناس أهيا صوته

 السالم عليه املؤمنني أمري إىل الراجعني السابقني ومن الصحابة من أيضا اهللا
 والشيخ عظيم ببالء و أبىل اخلدمة يف بالغ أن بعد صفني يف يديه بني واملستشهدين

 الكبري تفسريه عنه املنبئ العلوم بمجامع واألخذ النسب رشافة بني مجع املذكور
 حاو أنه إال بالفارسية كان إن و هو بيت ألف ومخسني مأة من يقرب لذيا العجيب

 للطربيس البيان جممع يف وتأمل إليه نظر ومن األعني به وتقر األنفس تشتهيه ما لكل
 بام والثناء املدح من عليه أطرى أن بعد املجالس القايض يف قال بل منه كاملخترص جيده

 النظر ودقة التقرير وعذبوه التحرير وثاقة يف له ظرين ال مما الفاريس وتفسريه أهله هو
 دفع ألجل ولكن أساسه عليه وبنى منه أخذ قد الكبري تفسريه الرازي يف والفخر

 قاريه يمل ال كتاب هذا فتفسريه وباجلملة.  إنتهى تشكيكاته بعد إليه أضاف االنتحال
 وطالب والواعظ املؤرخو واألديب واملفرس الفقيه منه ينتفع إليه يضجر النارض وال

 يف أخرى مذكورة مؤلفات وله واملثالب املطاعن عن والفاحص واملناقب الفضائل
 قال الرياض يف قال البحار فهرست يف كالتفسري الداخل الشهاب رشح منها ترمجته
 اهللا إن السالم عليه قوله عند رشح املذكور الشهاب رشح يف الرازي الفتوح أبو الشيخ
 مثل يل وقع وقد لفظه هذا ما قلوهبم مؤلفة نقل بعد الفاجر بالرجل دينال هذا ليؤيد
 قبول يل وكان العالن بخان اخلان املعروف يف املجلس أعقد شبايب أيام يف كنت ذلك

 وكان املجلس عقد من فمنعني الوايل إىل يب فسعوا أصحايب من مجاعة فحسدين عظيم
 يشتغل أن عىل عزم قد وكان العيد أيام ذلك يف وكان السلطان أصحاب من جار يل

 أن الوايل واعلم وركب عليه عزم كان ما ترك ذلك سمع فلام عادهتم عىل بالرشب



  
  
  
  
  
  

  ٨٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 املنرب إىل وأعادين داري من أخرجني حتى وجاء وكذبوا عيل حسدوين القوم أن القول

 اهللا أن وآله عليه اهللا صىل النبي قال ما هذا للناس فقلت آخره إىل املجلس يف وجلس
 يف الرشيف قربه أن إال وفاته تاريخ أحتقق ومل إنتهى الفاجر بالرجل هذا الدين ليؤيد

 احلسني العظيم عبد مزار يف السالم عليهام جعفر بن موسى بن محزة السيد صحن
 الشيخ - أ مجاعة عن يروي الشيخ وهذا قديم بخط ونسبه إسمه السالم وعليه عليه

 من أجلة كان الرياض يف حممد بن عيل الشيخ والده -  ب الرازي اجلبار عبد الوفاء أيب
 النيسابوري احلسني بن أمحد بن حممد سعيد أيب املفيد اجلليل الشيخ والده عن الفضالء

 الزهراء فاطمة تفسري يف الروضة الزهراء منها تصانيف له حافظ عني ثقة املنتجب يف
 القرنني بذي السالم عليه عيل وتشبيه املقامني بني الفرق الزهراء فاطمة تفسري يف

 الطالب منى السالم كتاب عليه املؤمنني فضائل أمري يف األربعني عن األربعني كتاب
 أبو الدين مجال اإلمام شيخنا هبا أخربنا املوىل كتاب السالم عليه طالب أيب إيامن يف

 عنه نقال االمل ويف املنتجب يف نسخ كذا قلت عنه والده عن سبطه اخلزاعي الفتوح
 آل سورة يف تفسريه يف الفتوح أبو سبطه قال ولكن الزهراء تفسري يف الزهراء الروضة
 اخلربان وهذان لفظه معنى ما السالم عليها فضل فاطمة يف خربين نقل بعد عمران
 الزهراء الروضة واسمه سعيد أبو السعيد اإلمام اخلواجة جدي مجعه كتاب من نقلتهام

 مؤلفاته يف املعامل يف شهرآشوب ابن وزاد هذا السالم عليهاالزهراء  فاطمة مناقب يف
 من بد ال ما الناصبة دعوى بطالن يف الواضحة الرسالة القسيم بيان يف التفهيم كتاب

 . إنتهى معرفته
 البهائي شيخنا جد اجلباعي عيل بن حممد اجلليل الشيخ بخط أربعينه نسخة عندنا و

 أصله عىل النسخة عرض آخر يف وبخطه هيدالش بخط كانت التي النسخة من كتبه
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 حدثني الكتاب أول ويف ومخسمأة وثالثني أربع سنة يف بمراغة كتبت نسخة من ونقل
 العباس بن حممد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الدين شجاع العامل الفقيه الشيخ

 شهور من صفر من عرش ثالث يف مراغة بمدينة إمالء للخريات تعاىل اهللا وفقه البيهقي
 الدين صفي الزاهد العامل الرئيس السيد حدثنا ومخسمأة قال وثالثني أربع سنة

 الرمحن عبد املفيد الشيخ حدثنا قال هبا الرازي احلسني القسم بن الداعي بن املرتىض
 يقول اهللا رمحه اخلزاعي الكتاب مصنف حدثني قال اهللا النيسابوري رمحه أمحد بن

 أيب الشيخ والد وعم املصنف أخو الرمحن عبد الشيخ اوهذ إلخ أمحدك إين مالله
 والعامة اخلاصة من كثرية مشايخ له أن األربعني من يأيت ويظهر كام وشيخه الفتوح

بن  احلسني بن أمحد بكر أبو اجلليل الشيخ والده منهم األوىل الطائفة من نبذة إىل نشري
 وعيون جملدات أربع يف االخبار يف األمايل صاحب اخلزاعي النيسابوري أمحد

 يف ما واملناسك عىل األصول يف واملفتاح والسنن الفقه يف والروضة األحاديث
 والسيد الطويس جعفر أيب والشيخ والريض املرتىض األعظمني السيدين عن املنتخب

 الشيخ عىل فقيه قرء عامل صالح املنتجب يف احلسني احلسني بن عيل بن زيد حممد أيب
 عليهم البيت أهل عن وكتاب الطالبية وكتاب املذهب كتاب وله الطويس جعفر أيب

 بن احلسني بن أمحد والعرش حدثنا الرابع األربعني ويف عنه الوالد هبا أخربنا السالم
 الفضل أبو القايض حدثنا قال عنه اهللا ريض الوالد بكر أبو الشيخ النيسابوري أمحد
 .  إلخ عيل بن زيد

 اإلمامي العزيز عبد بن حممد بن حممد بن العزيز عبد لقسما الصائن أبو الشيخ ومنهم
 هبا أخربنا األصولني يف تصانيف له عرصه يف وفقيههم األصحاب شيخ النيسابوري

 عنه جده عن والده عن اخلزاعي عيل بن احلسني الفتوح أبو الدين مجال الشيخ اإلمام



  
  
  
  
  
  

  ٨٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 أبو القسم حدثنا ثالثونوال السادس احلديث املذكور األربعني ويف املنتجب يف كذا
 أربع سنة احلجة ذي يف بقم لفظا اهللا رمحه الصائن العزيز عبد بن حممد بن العزيز عبد

 اهللا ريض النعامن بن بن حممد حممد املفيد الشيخ حدثنا قال أربعمأة بعد يعني وأربعني
 عم اخلزاعي النيسابوري أمحد بن احلسني بن املحسن العدل الشيخ ومنهم.  إلخ عنه

 يف األمايل وكتبه واعظ حافظ ثقة اهللا النيسابوري رمحه الرمحن عبد املفيد الشيخ
 هبا أخربنا مواله كنت من بيان كتاب القرآن أعجاز كتاب السري كتاب األحاديث

 املنتجب يف كذا ره عنه والده عن اخلزاعي الفتوح أبو الدين السعيد مجال اإلمام شيخنا
أمحد  بن احلسني بن املحسن أخربنا والعرشون مساخلا احلديث األربعني ويف

 قايض قال حدثنا قال عليه بقرائتي عنه اهللا ريض الفتح أبو العم الشيخ النيسابوري
 اجلبار عبد احلسن الشيخ أبو املنتجب ويف إلخ عليه قرائة أمحد بن اجلبار عبد القضاة

 كتاب القبلة كتاب اداالجته كتاب الورع كتاب له فقيه فاضل مطيع أيب بن أمحد بن
 اهللا رمحه احلسيني العلوي بن الرضا بن داعي أبو اخلري السيد ومنهم.  الدينية اآلثار

 يف األخيار وأنوار األبرار آثار كتاب له واعظ حمدث فاضل املنتجب يف عليه بقرائته
 عنه العمري العلوي حممد بن املجتبى بن املرتىض األصيل السيد هبا األحاديث أخربنا

 نارص بن إبراهيم أبو السيد املنتجب يف نارص إبراهيم أبو الرشيف أخوه ومنهم. 
 الشيخ عىل قرء حمدث صالح ثقة فقيه احلسيني العلوي اهللا عبد بن حممد بن الرضا
 أدعية السالم وكتاب عليهم الرسول آل مناقب يف كتاب وله الطويس جعفر أيب املوفق

 قايض عن يروي أنه األربعني من ويظهر السالم امعليه احلسني بن عيل العابدين زين
 سعد أبو الكفاة زين املعايل السعيد ذو الوزير ومنهم.  السابق اجلبار عبد القضاة
 أيب املوفق شيخنا عىل قرء حسن نظم وله فقيه عامل فاضل اآليب احلسني بن منصور
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٨٥ 

 ويف املنتجب يف كذا النيسابوري الرمحن املفيد عبد الشيخ عنه وروى الطويس جعفر
 اهللا رمحه اآليب احلسني بن منصور سعد أبو الوزير أخربنا والعرشون الثاين األربعني

 حدثنا قال وأربعمأة وثالثني اثنني سنة يف مسجدي يف بقرائتي عليه واسعة رمحة
 من خلون لتسع اجلمعة يوم إمالء اهللا رمحه بابويه بن عيل بن حممد جعفر أبو الشيخ

 بني ما يف يغتنم مما السند وهذا إلخ أيب حدثنا قال وسبعني ثامن خر سنةاآل ربيع شهر
جعفر  أيب عىل يقرء كان الذي فإن النظر بادئ يف يستغرب وربام العلو جهة من الطرق

 أربع التارخيني بني بأن ويرفع بطبقتني عليه املتقدم الصدوق عن يروي كيف الطويس
 وفاة الصدوق قبل هو الذي التحمل ريختا يف الوزير عمر كان فلو سنة ومخسون

 عمر وهو وسبعني أربع السامع سنة يف عمره كان مثال سنة عرشون سنني بثالث
 يف املتقدم بن بابويه احلسني بن احلسن اهللا عبد أبو الشيخ ومنهم.  شايع متعارف

 بام أربعون األربعني يف هم الذين مشاخيه من ولنكتف الدين منتجب الشيخ مشايخ
 أيب الشيخ بن الرمحن عبد حممد احلافظ أبو املفيد اجلليل الشيخ والده عم - ج.  ناذكر
 يف قال املتبحر العامل الكامل الفاضل الري نزيل اخلزاعي النيسابوري أمحد بكر

 وسمع وغربا رشقا البالد يف سافر واعظ ثقة حافظ بالري األصحاب شيخ املنتجب
 أهل مناقب النجاة يف سفينة منها تصانيف وله واملخالف املؤالف عن األحاديث

 املواعظ يف خمترصات األخبار عيون األمايل الرضويات العلويات السالم عليهم البيت
 وابن احلسني الداعي ابنا املرتىض واملجتبى السيدان منهم مجاعة هبا أخربنا والزواجر

 عيل أبو الشيخ - د.  هىإنت تعاىل اهللا رمحهم عنه اخلزاعي الفتوح اإلمام أبو الشيخ أخيه
يف  ويأيت املعامل صاحب عليه نص االسرتآبادي احلسن الفاضل القايض -  ه.  الطويس

 أبو اإلمام الشيخ شهرآشوب ابن مشايخ من عرش السادس.  شهرآشوب ابن مشايخ



  
  
  
  
  
  

  ٨٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 العامل بالقطب الراوندي املعروف الراوندي احلسن بن اهللا هبة بن سعيد احلسني
 الشايعة النافعة الرائقة املؤلفات صاحب املحقق املحدث الفقيه ملفرسا النقاد املتبحر

 اللباب ولب القرآن األنبياء وفقه وقصص كاخلرائج عليها وعثرنا منها مجلة
 املسمى البالغة هنج عىل ورشحه األصحاب عنها نقل مما ذلك وغري والدعوات

 بل الرياض صاحب هزعم كام أول الرشوح هو وليس املعروفة الرشوح من باملعراج
 ودون املخلوق كالم فوق هو كالم عن النقاب كشف ورام الباب هذا قرع من أول

 الرازي والفخر اآلن إىل موجود وهو املعروف احلسن البيهقي أبو األرباب رب كالم
 بأنواع للمذهب وتروجيه ومناقبه القطب فضائل وباجلملة.  يتمه ومل عليه رشح أيضا

 أغفل ولكن لطيف طبع أيضا له وكان يذكر أن من وأشهر أظهر به املؤلفات املتعلقة
الكتاب  وهذا الرتاجم يف ذكرها عىل بنوا الذين له املرتمجون أشعاره بعض ذكر عن

 له ما بعض نذكر أن رأينا ولكن الرضورة إليها دعت نوادر إال عنها جردناه الرشيف
 :هافمن األيام مرور يف يندرس لئال بالفضائل يتعلق مما

  وخــــري خــــري ذو النــــار قســــيم

 

  
  الســــعري مــــن الغــــداة خيلصــــنا  

 

ـــان ـــد فك ـــدين يف حمم ـــا ال   شمس

 

  
ـــــيل   ـــــد ع ـــــدر بع ـــــري كالب   املن

 

ـــا ـــان مه ـــن فرع ـــا م ـــريش علي   ق

 

  
ــاص   ــق مص ــب اخلل ــهري بالنص   الش

 

ـــال ـــه وق ـــي ل ـــت النب ـــي وأن   من
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٨٧ 
ـــارون   ـــت كه ـــي وأن ـــري مع   وزي

 

ـــن ـــدي وم ـــة بع ـــا يف اخلليف   الرباي

 

  
ــىل   ــاه ع ــور ج ــىل الرس ــري ع   رسي

 

ـــت ـــاثهم وأن ـــوث غي ـــيهم والغ   ف

 

  
ـــدى   ـــامء ل ـــبح الظل ـــري كالص   البش

 

  بنيهـــــا ويف البتـــــول يف والئـــــي

 

  
  املطـــري اليـــوم يف الـــروض كمثـــل  

 

ــــد ــــي حمم ــــدا النب ــــفيعي غ   ش

 

  
ـــــا ألن   ـــــىل علي ـــــريي األع   ظه

 

  عـــــــدي أو بتـــــــيم أرىض وال

 

  
  أمـــريي مـــن ذلـــك خـــاب أمـــريا  

 

ـــوم أمحـــد لآ مصـــريي ـــي ي   حرش

 

  
ـــوم   ـــ وي ـــبهم احلرش ـــريي ح   نص

 

 
 : أيضا اهللا رمحه وله

ــــوا ــــراء بن ــــاء الزه ــــامى آب   اليت

 

  
ـــا إذا   ـــوا م ـــالما قـــالوا خوطب   س

 

ـــج هـــم ـــه حج ـــا عـــىل اإلل   الرباي

 

  



  
  
  
  
  
  

  ٨٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــن   ــــاواهم فم ــــق ن ــــا يل   األثام

 

ــــان ــــارهم فك ــــدا هن ــــياما أب   ص

 

  
ــــيلهم   ــــام ول ــــدري ك   قيامــــا ت

 

  يـــــوم اهللا رســـــول جيعـــــل أمل

 

  
ــــدير   ــــا الغ ــــىل علي ــــا األع   إمام

 

ــــك أمل ــــدر ي ــــا حي ــــا قرم   مهام

 

  
ــــك أمل   ــــدر ي ــــريا حي ــــا خ   مقام

 

  عـــــدي بنـــــو البتـــــول آذى وإن

 

  
ــــن   ــــدا يك ــــذاهبم أب ــــا ع   غرام

 

ـــوهم ـــروة بن ـــوثقى ع ـــامي ال   حم

 

  
ــــاؤهم   ــــامى عط ــــامى اليت   واألي

 

ــــا الــــدنيا يف النــــار قســــيم   كفان

 

  
ـــــيكفينا   ـــــات س ـــــا البلي   العظام

 

ـــم ـــون ه ـــدنيا يف الراع ـــا ال   األنام

 

  
ــم   ــاظ ه ــرى يف احلف ــذماما األخ   ال

 

ـــال ــــرسف ف ـــرت وال ت ـــيهم تق   عل

 

  
  قوامــــا فــــيهم وكــــن عقــــوقهم  
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٨٩ 

 : أيضا اهللا رمحه وله
  إمـــــامي غـــــدا املـــــؤمنني أمـــــري

 

  إمــــــامي أجعلــــــه اليــــــوم فأنــــــا

 

ــــــــه ــــــــه أوالي ــــــــي وأفدي   بروح

 

ـــــــة ـــــــوق كتفدي ـــــــتهام املش   املس

 

  منـــــه تفـــــريط ال هيـــــواه ومـــــن

 

ـــــراط وال ـــــل إف ـــــن ج ـــــالم ع   امل

 

ـــــأعىل ـــــه ف ـــــيتي حب ـــــويت ص   وص

 

ــــني ــــن وخلص ــــرب م ــــام الك   العظ

 

ـــو ـــن ألرج ـــي يف األم ـــي حرش   ونرش

 

ـــــــــــليام ـــــــــــالم دار إىل وتس   الس

 

ــــد ــــرت فق ــــل أت ــــت أه ــــا البي   مع

 

  اعتصــــــامي وحــــــبلهم بعــــــروهتم

 

  أصـــــل كـــــرام والبتـــــول عـــــيل

 

ــــبطا ــــطفى وس ــــا املص ــــرام فرع   الك

 

ـــــن ـــــدين وزي ـــــا العاب ـــــق مإم   ح

 

ـــــاقر ـــــكل وب ـــــرام صـــــعب مش   امل

 

ــــــاروا وكــــــاظمهم وصــــــادقهم   أن

 



  
  
  
  
  
  

  ٩٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  الظـــــالم غـــــبس يف األرض بســـــيط

 

  بـــــاق األرض يف الرضـــــا وإعجـــــاز

 

ـــــليله وفضـــــل ـــــوق س   الكـــــالم ف

 

ــــــــكريان وأردى ــــــــادي العس   األع

 

  حســـــام أو رمـــــح اســـــتعامل بـــــال

 

  شــــــمس املهــــــدي القــــــائم وإن

 

ـــــألأل ـــــوئها ت ـــــت ض ـــــامم حت   الغ

 

  يلوالتـــــو الواليـــــة أهـــــل هـــــم

 

ــــــري هــــــم ــــــة خ ــــــام الربي   واألن

 

 : أيضا اهللا رمحه وله
  حمــــــيط رشف املصــــــطفى آلل

 

  
  البســــيط تنظمـــه عــــن تضـــايق  

 

ــــــا الباليــــــا كثــــــر إذا   والرزاي

 

  
ــــل   ــــنهم فك ــــاش م ــــيط ج   رب

 

ــــا إذا ــــام م ــــائمهم ق ــــوعظ ق   ب

 

  
  لقـــــــيط در كالمـــــــه كـــــــان  

 

ـــــدهلم امـــــتألت إذا   ديـــــار بع

 

  
ـــاعس   ـــه تق ـــدهر دون ـــوط ال   القس
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  الربايــــا جهـــل إن العلـــامء هـــم

 

  
ـــم   ـــون ه ـــان إن املوف ـــيط خ   اخلل

 

ـــوا ـــاروا أعاممهـــم بن   علـــيهم ج

 

  
  العبـــيط مـــال إذ الـــدهر ومـــال  

 

  مســـــتجد يــــوم فيكــــل هلــــم

 

  
ـــــرغم     عبـــــيط دم األصـــــدقاء ب

 

  قـــــوم وارتــــد حممـــــد فــــامت

 

  
  الشـــموط خـــان إذ العهـــد بنكــث  

 

ـــوا ـــا تناس ـــ م ـــدير مىض ـــم بغ   خ

 

  
ـــــوط لشـــــقوهتم فـــــأدركهم     هب

 

  أضــــاعوا قــــد أميــــة لعنــــت أال

 

  
ــــني   ــــه احلس ــــرخ كأن ــــميط ف   س

 

ـــىل ـــول آل ع ـــالة الرس ـــي ص   زك

 

  
ــوال   ــدهر ط ــا ال ــع م ــميط طل   الش

 

 
 الطربيس عيل أبو الشيخ - أ منها مجلة إىل نشري كثرية مشايخ اجلليل الشيخ وهلذا

 ج البشارة صاحب يالطرب القسم أيب حممد بن الدين عامد -  ب البيان جممع صاحب
 وقد املجتبى السيد أخوه -د العوام تبرصة صاحب الرازي الداعي بن مرتىض السيد -

 الصمد عبد بن عيل بن عيل احلسن أبو - ه منتجب الدين الشيخ مشايخ يف تقدما



  
  
  
  
  
  

  ٩٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 أبو السيد - ز شهرآشوب ابن مشايخ يف مرا وقد عيل بن حممد أخوه - و التميمي
 أن الرياض ويف حمدث فقيه املنتجب يف احلسيني املشهدي يلإسامع بن حممد الربكات

 ريض الشيخ أورده وقد املشهدي الربكات أبو الدين ناصح السيد بعينه أنه هو احلق
 اإلمام السيد بعنوان األخالق مكارم يف عيل الطربيس أيب بن احلسن نرص أبو الدين
 ذلك عن ونقل وعاتاملسم كتاب إليه ونسب املشهدي الربكات أبو الدين ناصح

 كتاب إليه ونسب األنوار مشكاة يف عيل ولده الشيخ وكذا األخبار بعض الكتاب
 إسامعيل بن حممد الربكات أبو السيد وأخربنا اخلرائج يف القطب قال - و املجموع
 أيضا الربكات أبو السيد ويروي ره املفيد الدوريستي عن جعفر الشيخ عن املشهدي

 نزيل اهلمداين عيل بن املظفر بن احلسني اهللا عبد أيب الدين ىحمي اإلمام الشيخ عن
 مدة تصانيفه مجيع الطويس جعفر أيب املوفق عىل الشيخ قرء كبري وجه ثقة قزوين
 وكتاب الباطنية أستار هتك منها تصانيف وله السالم ساكنه عىل بالغري سنة ثالثني
 الربكات أبو السيد هبا ناأخرب والزواجر املواعظ يف التفكر و لؤلؤة احلق نرصة

 الطائفة اإلمامية علامء أكابر من هو الرياض ويف املنتجب يف كذا عنه املشهدي
 ردا القزوين يف األول الكتاب ألف ولعله قال القزويني باحلمداين املعروف وفقهائهم

.  األوقات إنتهى تلك هناك يف الباطل ومذهبهم ذكرهم شاع ملا الباطنية القرامطة عىل
 أدرك صالح فقيه املنتجب يف احللبي املحسن بن عيل بن حممد جعفر أبو الشيخ - ح

 اإلمام أبو السيد عليه وقرء الرباج ابن وعن عنه وروى الطويس جعفر أبا الشيخ
 يف الغاري نرص أبو -  ط الراونديان احلسني أبو الدين قطب اإلمام والشيخ الرضا

 وجدته كام قال والغاري الراوندي اهللا فضل السيد مشايخ أجلة من كان الرياض
 األحساء قرى من قرية وهي الغار إىل نسبته ولعله املعجمة بالغني الرشيف بخطه
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 - و.  إنتهى العلامء من األغلب مجاعة يف فيها وكان دخلتها وقد اآلن إىل معمورة وهي
 لعكربيا منصور عن الغاري نرص أبو أخربين األنبياء قصص يف الراوندي القطب قال

 عبد بن احلسني بن أمحد بن نرص أيب بن منصور حممد أبو الصدوق األجل الشيخ وهو
 أيب بعد الكاملة الصحيفة أول يف والنسب الوصف هبذا املذكور املعدل العكرب العزيز

 حممد املفضل أيب عن هو ويروي عنه الراوي اخلازن بن شهريار أمحد بن حممد اهللا عبد
 رصح كام ره والريض املرتىض بن السيد وعن فيها كام الشيباين لباملط بن اهللا عبد بن

 فاضل الرياض يف كميح بن القاسم أبو الشيخ - ي القصص يف الراوندي به القطب
 أخربين األستاذ القصص ويف شهرآشوب ابن عنه ويروي املفيد عن يروي كامل عامل
 أبو األستاد - يا ره فيدامل عن الدوريستي جعفر أيب الشيخ عن كميح بن القاسم أبو

 عن أبيه عن جعفر الدوريستي اهللا عبد أيب الشيخ عن املرزبان بن حممد جعفر
 عن القمي املؤدب احلسني اهللا عبد أبو الشيخ - يب القصص يف كذا ره الصدوق

 عيل بن احلسن سعد أبو الشيخ - القصص يج يف كذا إلخ الدوريستي جعفر
 اهللا عبد أيب عن كالمها احلديقي حممد بن احلسن لقاسما أبو الشيخ - يد األسرتابادي

 -يو املرشكي حممد بن عيل بن حممد بن أمحد احلسني أبو الشيخ - الدرويستي يه جعفر
 طالب أيب بن عيل السيد - يز الشأن جليل عامل فاضل دعويدار بن اهللا هبة الشيخ

 الرشيف - يح الدوريستي دحمم بن جعفر اهللا عبد اجلليل أيب الفقيه كلهم عن السليقي
 أيب بن اهللا عبد بن حممد بن محزة بن اهللا عبد بن حممد بن عيل بن اهللا هبة السعادات أبو

 بن قاسم بن الرمحن عبد بن جعفر بن احلسن بن اهللا عبد بن األيمن اهللا عبد بن احلسن
 جريالش بابن املعروف السالم عليهام طالب أيب بن عيل بن احلسن بن زيد بن حسن

 شهر من بقني لعرش اخلميس يوم واملتوىف وأربعمأة مخس يف سنة املتولد البغدادي



  
  
  
  
  
  

  ٩٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ومن ومشاخيهم اإلمامية علامء أكابر من كان ومخسمأة وأربعني اثنتني سنة رمضان

 وثامنني أربعة يف ألفه الذي األمايل صاحب وأيامها العرب وأشعار واللغة أئمة النحو
 املنتجب ويف و غريه اللبيب كمغني واألدبية العربية لعلوما يف منقولة وأقواله جملسا

 وقصص نوادر وله عليه قرأها واحد غري شاهدت األمايل مصنف صالح فاضل
 يف تقدم كام يف الطبقات والسيوطي تارخيه يف خلكان ابن وذكره الرتاجم يف مذكورة

 كتاب يف األنباري حممد بن الرمحن عبد الربكات أبو تلميذه وقال الرازي القطب ترمجة
 العلوي محزة بن حممد بن عيل بن اهللاهبة  السعادات أبو الرشيف شيخنا األدباء نزهة

 وآخر العربية علامء من رأينا من أنخا الشجري ابن الرشيف وكان قال أن إىل احلسيني
 حممد بن جعفر اهللا عبد أيب عن ٥٢٢ سنة وأكابرهم تويف حذاقهم من شاهدناهم من

 أبو الشيخ - يط ره الريض السيد عن قدامة ابن وعن السابقة بطرقه الدوريستي
 كميح بن جعفر أبو األستاد ك ذكره املتقدم الصواين حممد بن بن عيل سعود املحاسن

 ابن مشايخ من فاضل فقيه الرياض يف ذكره املتقدم القاسم أيب األستاد أخو
 علامء أعاظم من لجلي عامل فاضل الرياض يف كميح أبيه عن شهرآشوب يروي

أمحد  بن الفقار ذو اجلليل السيد - كا تقدم وقد الرباج ابن القايض عن األصحاب
 عبد الشيخ - كب الراوندي اهللا فضل السيد مشايخ يف تعاىل اهللا إنشاء اآليت احلسيني
 املرتىض يف السيد بنت النقية السيدة عن األخوة بابن املعروف البغدادي الرحيم

 البالغة هنج كتاب جامع الريض السيد عمها عن تروي كام جليلة اضلةف كان الرياض
 أورده القطب ما عىل األخوة بابن املعروف البغدادي الرحيم عبد الشيخ عنها ويروي

 عيل الدين عامد أيضا األخوة ابن عن ويروي البالغة هنج عىل رشحه آخر يف الراوندي
 نام بن الدين جعفر نجم طرق يف املعامل صاحب إجازة ففي الدين قطب اإلمام بن
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 الراوندي الدين قطب بن عيل الشيخ عن والده عن أيضا املرتىض كتب مجيع ويروي
 عن البغدادي بن األخوة أمحد بن الرحيم عبد الفضل أيب اإلمام وأستاذه شيخه عن

 اجلليل الشيخ - كج اهللا رمحه عنه اإلمامي الشيعي اهلروي العصمي غانم أيب الشيخ
 يف عنه روى السيد الراوندي مشايخ يف اآليت النيشابوري عيل بن حممد جعفر أبو

 فاضالن ولدان وله ذكرهم إىل حاجة ال العامة من اخر مشايخ وله هذا دعواته
 الثاين الشهيد ترمجة يف وقد مر الشهيد احلسني اهللا عبد أبو الدين نصري الشيخ أحدمها
 ويف طاوس بن عيل مشايخ يف مر وقد عيل الفرج أبو الدين عامد اإلمام الشيخ والثاين

 فراغه أن إال وفاته تاريخ أجد إنتهى ومل العلامء من أيضا وجده والده وكان الرياض
 السيدة مزار من قريب قم يف الرشيف وقربه ٥٦٢ سنة كان القرآن فقه تأليف من

 الثامن.  جعفر أبو األستاد عرش السابع.  به يزار ويتربك معروف السالم عليها فاطمة
 وأيب جعفر أيب فعن املفيد كتب أسانيد وأما املناقب يف قال القسم أبو األستاد عرش

 الطويس جعفر أيب طريق ومن الشيخ الرباج عن ابن عن عن أبيهام كميح ابني القسم
 اجلرجاين الكجي كيابكي بن زيد أيب بن املنتهى اجلليل السيد عرش التاسع.  عنه أيضا

 السيد السعيد الشيخ أيضا وحدث املهج يف بن طاوس عيل وقال فقيه املع االمل يف
 بن زيد أيب بن املنتهى الفضل أبو احلسبني ذو الرشف كامل الدين نجم التقي العامل

 املناقب ويف ومخسمأة ثالث سنة من احلجة ذي بجرجان يف داره يف احلسيني كيابكي
 كيابكي بن زيد أيب بن املنتهى أيضا هب وحدثنا الطويس الشيخ كتب إىل طرقه ذكر يف

 وقوله الغرور اهللاب يغرنكم فال الغيث اهللا احلسن ينزل بن وحممد اجلرجاين احلسيني
 لفعلت شأنه ومجيع وموجله بمخرجه منكم رجل كل أخرب أن شئت لو السالم عليه

 ممن خلاصةا إىل مفضيه أين إال وآله عليه اهللا صىل اهللا برسول يف تكفروا أن أخاف لكني



  
  
  
  
  
  

  ٩٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 تكون وال بالصحابة اخلالفة تكون أن واعجبا السلم عليه وقوله إلخ منه ذلك يؤمن

 أسلموا ما النسمة احلبة وبرئ فلق والذي السالم عليه والقرابة وقوله بالصحابة
 أرسوا كانوا ما أعلنوا عليه أعوانا وجدوا فلام الكفر وأرسوا استسلموا ولكن

 وآله عليه اهللاصىل  اهللا رسول قبض ولقد السالم عليه قولهأبطنوا و كانوا ما وأظهروا
 وليت ولقد وجهي عىل فأمررهتا كفي يف نفسه سألت ولقد صدري لعيل رأسه وان

 ومالء هيبط واألفنية مالء الدار فضجت أعواين واملالئكة وآله عليه اهللا صىل غسله
 ذا فمن عليه اهللا صلوات واريناه عليه يصلون منهم هنيهة سمعي فارقت وما يعرج
 ظاهرا إما بحججه قائم هللا من األرض ختلو ال السالم عليه وقوله وميتا حيا به أحق

 دعاة نحن السالم عليه وقوله وبنيانه اهللا حجج تبطل لئال مغمورا باطنا وإما مشهورا
 عليه وقوله عصانا هلك ومن ملك أطاعنا من الصدق والسنة اخللق وأئمة احلق

 هلك عنه ختلف ومن ونجا سلم دخله من السالم باب وهو احلطة ابب ونحن السالم
 و قوله الغايل يرجع وإليها التايل يلحق هبا الوسطى نحن النمرقة السالم عليه وقوله

 هيلك وبنا املوايل ينجو بنا بالده يف احلق ومقيموا عباده عىل اهللا أمناء نحن السالم عليه
وينابيع  املالئكة وخمتلف الرسالة وحمط النبوة ةشجر نحن السالم وقوله عليه املعادي
 عليه وقوله السطوة ينتظر ومبغضنا الرمحة ينتظر وحمبنا نارصنا العلم ومعادن احلكم

من  إال اجلنة يدخل وال عباده عىل وعرفاؤه خلقه عىل اهللا قوام األئمة إنام السالم
 سلوين السالم عليه هوقول وأنكروه أنكرهم من إال النار يدخل وال وعرفوه عرفهم

 كتابه يف كثري ذلك ونظائر األرض بطرق منكم أخرب بطرق السامء فإين تفقدوين أن قبل
 أحد عن عاميته احتامل ترمجته يف ينقل مل إطالعه دائرة سعة مع الرياض صاحب أن ثم
 بعد ذلك التأمل ينبغي فال اإلمامية العلامء من عدوه الفضالء من بأن مجلة رصح بل
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 بأمر بالفارسية اخلونساري الدين مجال املحقق العامل والدرر الغرر كتابه رشح وقد فيه
 زيارته تعاىل اهللارزقنا  كبريين جملدين يف الصفوي حسني سلطان الشاه عرصه سلطان

 فاضل الرياض يف االسرتآبادي حسن حممد أبو الدين عامد القايض والعرشون الثاين
 فضل السيد مشايخ من كان وقد شهرآشوب قال بنا مشايخ من وهو جليل فقيه عامل
 ورويتها وصفها يف وقال املذكور اهللا فضل السيد بخط رأيته ما عىل أيضا الراوندي اهللا

 االسرتآبادي( احلسن حممد أيب الدين عامد اإلمام السعيد األجل القضاة قايض عن
 قال األربعني يف ينالد منتجب عنه روى الذي هو أنه قريبا حيتمل.  إنتهى الري قايض

)  صح بن احلسن حممد أبو الدين عامد القضاة قايض إمالء والثالثون احلديث احلادي
 أيب القايض عن يروي أنه املناقب من ويظهر إلخ عليه قرائة االسرتآبادي أمحد بن حممد

 ره والريض واملرتىض املفيد عن يروي جليل فقيه االمل فاضل يف قدامة بن املعايل أمحد
 غرر أي منه األول اجلزء نام بن جعفر الدين نجم أي أيضا ويروي املعامل صاحب قالو

 الرشيف األجل السيد عن اخلياط حييى بن عيل أيب احلسن الشيخ عن والده عن السيد
 أيب الدين مجال الفقيه شيخه عن األفطيس زيارة بن احلسني بن حممد بن شاه رشف

 ابن عن االسرتآبادي حسن الفاضل القايض اخلزاعي عن عيل بن احلسني الفتوح
 حممد بن الرمحن لعبد األدباء نزهة ويف تعاىل اهللا رمحه املرتىض السيد عن قدامة

 قايض قدامة بن عيل بن أمحد املعايل أبو الشجري السعادات ابن أيب تلميذ األنباري
 ست سنة لشوا من عرش لست تويف أديبا وكان والشعر بالفقه معرفة له وكان األنبار

 . خالفة املقتدي يف وأربعمأة وثامنني
 عيل بن احلسن بن حممد عيل أبو النبيل العامل السعيد الشهيد الشيخ والعرشون الثالث

 بابن وأخرى بالفتال املدعو تارة النيسابوري الفاريس الواعظ احلافظ عيل أمحد بن



  
  
  
  
  
  

  ٩٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 والكل ثالثة أمحد جده إىلو ثانية عيل جده وإىل مرة احلسن أبيه إىل واملنسوب الفاريس

 ورصح املناقب يف شهرآشوب عبارة ابن يف بالتأمل يظهر كام واحد شخص عن تعبري
 روضة كتاب مؤلف وهو األبرار النقاد علامء من وغريه البحار صاحب أيضا به

 الشهيد ترمجة يف شهادته ذكر و تقدم التفسري يف التنوير وكتاب املعروف الواعظني
 داود ابن رجال ويف ثقة وأي ثقة موضع ويف جليل ثقة موضع يف نتجبامل ويف الثاين

 احلسن أبيه وعن الطويس جعفر أيب الشيخ ورع عن زاهد عامل فقيه القدر جليل متكلم
 العامل السيد والعرشون الرابع.  املناقب يف بذلك رصح املرتىض السيد عن عيل بن

 حرب أيب بن مهدي
 اخلامس.  املناقب يف بذلك رصح حتجاجاإل صاحب الطربيس شيخ احلسيني

البيهقي  احلسني بن القسم أيب الشيخ بن احلسن أو احلسن أبو املتبحر العامل والعرشون
 ابن مشايخ أجلة من كان الرياض يف خراسان بفريد املعروف اجلليل املتكلم الفاضل

 يف ذيل العلامء معامل ويف املواضع بعض من يظهر كام أصحابنا كبار ومن شهرآشوب
 خراسان فريد احلسني وإلبنه نسخه بعض ويف احلسن أيب وإلبنه يأيت كام والده ترمجة
يوسف  وجواب للشهادة واإلفادة للمرتىض الذريعة من مسائل تلخيص منها كتب

 ورواة تالمذته نسبه وساق البالغة هنج رشح من أول وهو.  إنتهى العراقي اليهودي
محده  الذي هللا احلمد أوهلا األنيقة البليغة اخلطب من وهي الكتاب خطبة بعد كتابه

 قال هكذا إلخ وقبائله اجلزيل األجر شعوب وجيمع ومسائله العرفان شعاب يقيض
 اإلمام بن القسم أيب اإلمام احلسن أبو فريد خراسان الدين حجة السيد اإلمام الشيخ

 احلسن اإلمام بن أيوب اإلمام بن سليامن أيب اإلمام بن عيل أيب اإلمام بن حممد
 من بالشتان ناحية بسيواري مقيام كان الرمحن عبد أمحد بن بن)  صح احلسن واإلمام(
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٩٩ 

 بن احلسن بن عمر بن اهللا عبيد بن الرمحن عبد بن اإلمام احلسن وهو بست نواحي
 الشهادتني ذي ثابت بن بن خزيمة عامرة بن حممد بن خزيمة بن أيوب بن عثامن

 البيهقي القاسم أيب بن احلسن بأيب وآله ويعرف عليه اهللا صىل اهللا رسول صاحب
 كان من قبيل يرشح ومل أن قال إىل البالغة هنج كتاب قرأت اهللا محاها بنيسابور املقيم

 األصول علم يف متبحرا كان من منها بسبب موانع الكتاب هذا السابقني الفضالء من
 الطب أصول عن غافال كان فيهام كامال كان ومن واألمثال اللغة علم يف قارصا كان

 يف قارصا كان واآلداب العلوم هذه مجيع كامال يف كان ومن األخالق وعلوم واحلكمة
 أمري إىل الكالم هذا لنسبة معتقد مجيع يف كامال كان ومن العرب وأيام التواريخ
 نفإ التوفيق كنز بذخائر يعثر مل األسباب هذه لديه حصلت السالم ومن عليه املؤمنني
 هذا الكتاب رشح يف املتقدم وأنا عباده من يشاء من به خيتص اهللا كنوز من كنز التوفيق

 بن عيل القسم أبو املحققني مجال السعيد اإلمام مني التمس قبل ومن قال أن إىل
 أمد و أرصح البالغة هنج كتاب أرشح أن اهللا رمحه النيسابوري احلونقي احلسن

 مقصودي وبني بيني وبنى صدا إمتامه عن الزمان فصدين رصحا رشمه عن اإللتباس
 العمر من وطوى الساحل احلياة إىل بحر جلة من الورع الزاهد اإلمام ذلك وانتقل سدا
 عمره طال وإن إنسان وكل الرواحل مع الدنيا دار يف املقام أفراش وودع املراحل مجيع
 قال أن إىل عليه اهللا رمحة بالكفاف دنياه قانعا باب العفاف قارعا اإلمام ذلك وكان فان

 والدين الدولة عامد العامل السيد األجل الصدر كتب خزانة الكتاب هبذا وخدمت
 بن حييى بن حممد بن عيل احلسن أبو العاملني يف النقباء ملك اإلسالم واملسلمني جالل

 املوروث بني املجد ويف واحلسب النسب بني الرشف يف مجع فإنه احلسيني اهللا هبة
 فهو والعلامء األئمة ذكرت وإذا وإمامهم نقيبهم فهو السادة اجتمعت كتسب إذاوامل



  
  
  
  
  
  

  ١٠٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
أرباب  عد وإذا صدرهم فهو املناصب أصحاب إىل أشري وإذا ومهامهم سيدهم
 إنتهى بدرا اهلالل صار ما والعلامء للسادات تعاىل اهللا فأبقاه فخرهم فهو املراتب

 الريض طرقه إىل بعض الكتاب هذا يف وذكر إسمه لدارس إحياء نقله من املقصود
 بن احلسن الزاهد اإلمام عىل البالغة نجه كتاب قرأت قال عبارته عني نذكر ونحن

 يف ثمران الورع ويف حدائق قمران األدب فلك يف وأبوه وهو القارئ أمحد بن يعقوب
 الشيخ عن له سامع والكتاب بذلك يل شاهد وخطه ومخسمأة عرشة ست سنة شهور
 حممد بن زيد القسم أيب اإلمام والدي يل عن سامع والكتاب الفقيه دوريستيال جعفر

 عدل شاهد جعفر الشيخ وخط الدوريستي جعفر الشيخ عنه إجازة وله البيهقي
 الصحيحة والرواية عليهم اهللا رمحة يل رجال عن سامع يل أيضا الكتاب وبعض بذلك

 عاملا وكان الريض تلميذ غداديالب مهام بن حممد األعز أيب رواية الكتاب هذا يف
 . السالم عليه املؤمنني بأخبار أمري

 يف شهرآشوب ابن قال املتقدم الشيخ والد البيهقي القسم أبو والعرشون السادس
 احلسني أوالد أن يف وهي حلية األرشاف له البيهقي احلسني بن زيد القسم أبو املعامل
 كتب إىل أسانيده أثناء يف املناقب يف وقال هوآل عليه اهللا صىل النبي أوالد السالم عليه

 جهتني من إشكال ذكره ما ويف األرشاف البيهقي حلية احلسن أبو وناولني اخلاصة
 اسم أن والثانية احلسن أبو أو احلسني أبو ال القاسم أبو هذا البيهقي كنية ان األوىل
 األول ففي أيضا ينهوأربع املنتجب كالم يف آتيان احلسني واإلشكاالن ال حممد والده

 احلديث الثاين ويف صالح فقيه احلسن البيهقي بن حممد بن زيد احلسني أبو الشيخ
 قرائة الري علينا قدم البيهقي حممد بن احلسن بن زيد احلسني أبو أخربنا الثالثون

أن  ويمكن إلخ االسرتآبادي احلسيني جعفر حممد بن بن عيل احلسن أبو السيد أخربنا
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 كام جده عيل أيب اسم وإن والرواة األصحاب يف عزيز غري وهو له الكنية بتعدد يوجه
 من األربعني واملناقب يف وما يوافقه املنتجب يف فام احلسن هو ولده هنج رشح يف تقدم
 يف املكثرين من أمثاهلم كلامت يف نظري له وكم األب عىل اجلد وتقديم القلم سهو باب

 ساقط الرشح الولد صاحب هو املناقب يف احلسن بأيب املراد كون واحتامل التأليف
 وقد النهج من األوىل اخلطبة رشح يف ولده وقال هذا أبيه مؤلفات من األرشاف لكون
 األدلة يف يترصف األكرم واملقام السنان األخضم له من املتكلمني من زماين يف لقيت

 للعاري شيبالق والثوب للساري املضئ كالنجم اللجج يف الرياح ترصف واحلجج
 بلباب املعمول تصنيفه تأمل ومن روحه اهللاقدس  القسم أبو اإلمام والدي منهم

 غايات سباق الباب هذا يف أنه عرف األصول باب ومفتاح احلدائق وحدائق اللباب
 جعفر اهللا عبد أيب الفقيه الشيخ عن يروي أنه ذكرنا مما ظهر إلخ وقد آيات وصاحب

 من كان الرياض يف املتقدم حممد بن عيل احلسن أيب يدالس وعن الدوريستي حممد بن
 طالب أيب بن عيل السيد وعن جعفر بن حممد السيد والده عن العلامء مشاهري سادات

 بن طالب حييى أيب السيد عن صالح فقيه املنتجب يف اآلميل احلسني أو احلسيني
 احلسني أيب عن يروي علامئنا أكابر من كان اهلروي احلسيني هارون بن احلسني

 يف طاوس عيل بن السيد عنه ينقل الذي األمايل كتاب له وثالثمأة مخس سنة النحوي
 بعض يف وجدت الرياض ويف الطالبيني فضائل عن الغافلني تنبيه وصاحب مؤلفاته
 بن حممد عيل أبو هكذا أخربين الدين منتجب الشيخ جلد ولعله األربعني كتاب أسانيد

 بن حسني بن حييى طالب أبو السيد حدثنا قال عليه بقرائتي اهللا رمحه املقري حممد
 حدثنا قال اهللا رمحه عيل بن أمحد حممد أبو حدثنا قال أصال احلسني العلوي هارون

 بن احلسن حدثنا قال الربقي اهللا عبد أيب بن أمحد حدثنا قال القمي جعفر بن حممد



  
  
  
  
  
  

  ١٠٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 مواقع السند هذا ويف ىإنته السالم عليه الصادق عن حييى بن عن صفوان حمبوب

 شهرآشوب ابن الدين رشيد مشايخ من والعرشون السابع.  ذكرها هنا ليس للنظر
 بن عيل بن اهللا فضل الرضا أبو الدين ضياء اإلمام اخلضم السيد والبحر األشم الطود

 يف ذكرناه وقد السالم عليه الزكي السبط اإلمام إىل املنتهى النسب آخر إىل اهللا عبد
 عالمة كان فإنه العالية مقاماته بعض وذكرنا النوادر كتابه حال السابقة يف ةالفائد
 رشح يف الشهاب ضوء منها تصانيف وله عرصه أئمة وأستاذ أقرانه وعميد زمانه

 مجة فوائد عىل مشتمل رشيف كتاب الشهاب ضوء وكتاب البحار يف الشهاب قال
 ومما البحار يف عنه نقله فيام نظر ملن ظاهر وهذا والعامة اخلاصة كتب عنها خلت

 اهللا صىل اهللا رسول قول رشح يف ذكره ما واعتبار وموعظة غرابة وفيه استطرفنا عنه
 القدر بعد يغلب أن احلسد وكاد كفرا يكون أن الفقر كاد الشهاب يف املروي وآله عليه

 الدنيا أعاجيب من وهي احلسد يف القصص أعجب من وهذه لفظه ما اخلري متن رشح
 وكان دون حاله يف جار له وكان النعمة أهل من رجل ببغداد اهلادي موسى أيام كان

 وجعلت أمره عليه طال فلام قال عليه يقدر وال يمكنه مكروه بكل ويسعى حيسده
 الغالم شب إليه فلام وأحسن فرباه صغريا غالما اشرتى غيظا إال ه تزيد ال األيام

 فليت جسيم األمور من ألمر أريدك إين نيب يا مواله له قال عصبه وقوى واشتد
 إليه املحسن عليه ملواله واملنعم العبد يكون كيف قال ذلك عند أنت يل كيف شعري

 علمت ولو فيها نفيس لرميت النار يف أقتحم أن يف رضاك أن علمت لو موالي يا اهللاو
 من بذلك فرس أشياء عليه وعدد ذاك البحر لفعلت جلة يف نفيس أغرق أن يف رضاك أن

 ملا يصلح ممن تكون أن أرجو وقال ويقلبه يرتشفه عليه واكب صدره إىل وضمه قوله
 عليه ويضم ليعرفه هذا بعزمك فتخربه عبدك عىل متن رأيت إن يا موالي قال أريد
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 فرتكه أمانتي ومستودع رسي موضع فأنت كان وإذا بعد لذلك يأن مل قال جوانحه
 موالي يا له قال له أرشحك كنت الذي لألمر كأردت قد بني أي فقال سنة فدعاه

 مني بلغ فالنا قد جاري إن قال لك طاعة إال األيام يف يزيدين ال اهللافو شئت بام أمرين
 يمكنك ال أن وأخاف هذا أريد ال قال الساعة به أفتك فأنا قال أقتله أن أحب مبلغا

 عىل تطرحنيأنت و تقتلني أن دبرت ولكني عيل ذلك أحالوا ذلك أمكنك وإن
 من تشف ذلك يف وما بنفسك نفسك أتطيب الغالم له فقال يب ويقتل فيؤخذ سطحه
 قال الرفيقة واألم احلدب الوالد أبر من وأنت بقتلك نفيس تطيب فهل وأيضا عدوك

 قال هذا يف إال يل راحة ال فإنه أمري عىل تنقض فال هلذا أربيك كنت فإنام هذا عنك دع
 تر مل كان وإن ال أم أيكون تدري ال الذي لألمر تتلفها موالي وإن يا نفسك يف اهللا اهللا
 أما قال أهوى ما تفعل حتى أرىض وما عاصيا يل أريك قال ميت وأنت أمات ما منه
 عىل فشكره بالرضا ال بالكره إليه ألصري هويت وما فشأنك ذلك عىل صح عزمك إذا

 من إليه دبره ودفع أنه فسهن عىل وأشهد إليه ودفعها فشحذها سكني إىل عمد ذلك
 فعزم شئت اهللا بالد أي يف فخذ ذلك فعلت إذا وقال درهم آالف ثالثة ماله ثلث

 ملا تأهب قال عمره من ليلة يف آخر كان فلام وااللتواء التمنع بعد املوىل طاعة إىل الغالم
 فقام الغالم وأيقظ قام السحر وجه يف كان فلام الليل آخر يف موقظك فإين به أمرتك

 سطحه عىل فاضطجع برفق جاره تسور حائط حتى فجاء املدينة وأعطاه مذعورا
 أوداجه وفرى حلقه عىل السكني فرتك وعجل ها للغالم وقال ببدنه القبلة واستقبل

 كان فلام خربه عليهم أخفى أهله أصبح فلام دمه يتشحط يف وخاله مضجعه إىل ورجع
 املحلة وجوه واحرضوا جاره فأخذ مقتوال جاره سطح عىل أصابوه النهار آخر

 أن فأنكر فأحرضه اهلادي إىل بخربه وكتبوا و حبسوه ورفعوه الصورة إىل لينظروا



  
  
  
  
  
  

  ١٠٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 إىل الغالم ومىض بحبسه فأمر الصالح أهل من الرجل وكان بذلك علم له يكون

 بإصبهان للجند العطاء يتوىل وكان وقرابته أولياء املحبوس من هناك وكان إصبهان
 الغالم فأخربه إليه اخلرب وقع كان وقد مواله أمر عن فسئله عارفا وكان لغالما فرأى
 فأحرض اهلادي اخلرب وبلغ السالم مدينة إىل ومحله مجاعة مقالته فاشهد عىل حرفا حرفا

 املحبوس الرجل بإطالق وأمر ذلك من اهلادي فتعجب عليه كله أمره فقص الغالم
 .  إنتهى أيضا وإطالق الغالم

 كتب يف األصحاب فرقها وقد إليها وسنده الرس أدعية يف رسالته الدائرة مؤلفاته ومن
 عىل أعثر ومل نسخة منها وعندنا البلد األمني يف الكفعمي بتاممها أدرجها وقد األدعية

 وأحفاد أوالد وله واألربعني الذهبية الرسالة وترمجة التفسري يف كالكايف مؤلفاته باقي
 عز احلسن أبو اإلمام السيد منهم األصحاب تراجم مذكورون يف أتقياء علامء وأسباط

 يف خان عيل السيد قال اهللا فضل الرضا أيب الدين ضياء اإلمام السيد بن عيل الدين
 العلم بن والعلم األسد هنجه وسالك األسد شبل ذلك هو الرفيعة الدرجات كتاب
 وقرط وصنف ألف شاعرا أديبا ةثق فقيها فاضال عاملا سيدا كان ظلم فام أبه يشابه ومن

 العلم فنون يف فوائده واألثر العني منه ومحد ونثر ونظم و شنف األسامع بفوائد
 يتمه مل املجيد اهللا كالم تفسري تصانيفه ومن شنوف الدهر آنان يف وفرائده صنوف
 غامم وكتاب الظرائف ومنبع اللطائف وجممع املذهب إبراز املذهب يف والطراز
و  النسيب احلسيب وكتاب املعايل لفخر اللئايل نثر وكتاب احلزن مزن تابوك الغموم

 الباهر نظمه ومن املتمني ومنية املتغني غنية وكتاب والتشبيب الغزل يف بيت ألف هو
 هنج البالغة من نسخة وعندنا إنتهى أشعاره من مجله ساق ثم اجلواهر بعقود املرزي

 رمحة إىل املحتاج الضعيف العبد حترير متامإ من فرغ آخره يف قال أسباطه بعض بخط
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٠٥ 

 أيب االمام احلسني سبط اجلعفري عيل بن اهللا عبد بن حممد بن احلسن وغفرانه اهللا
 انتهى وستمأة وثالثني إحدى سنة من القعدة ذي يف روحه اهللا قدس الراوندي الرضا

 ويف نالدي السيد ضياء أجداد من املثنى احلسن بن جعفر إىل نسبته واجلعفري
 األرض وجه يف نظري هلا ليس بكاشان عظيمة مدرسة وله أيضا الرفيعة الدرجات

 : ارجتاال يقول وفيها خلق كثري احلجاج والزهاد والفضالء العلامء من يسكنها
ـــــة ـــــها ومدرس ـــــامء أرض   كالس

 

  
ـــــــت   ـــــــا جتل ـــــــا علين   بآفاقه

 

ــــــا ــــــز كواكبه ــــــحاهبا ع   أص

 

  
ــــــا   ــــــز وأبراجه ــــــا ع   أطباقه

 

ـــاحبها ـــمس وص ـــا الش ـــنهم م   بي

 

  
  بإرشاقهــــــا الظــــــالم تضــــــئ  

 

ــــو ــــيس أن فل ــــرت بلق ــــا م   هب

 

  
ـــوت   ـــف أله ـــن لتكش ـــاقها ع   س

 

ــــــــه ــــــــليامن رصح وظنت   إذ س

 

  
  حـــــــذاقها بـــــــاجلن يمـــــــرد  

 

 
 إنتهى ومخسمأة وأربعني ثامن سنة إىل موجودا املذكور السيد وكان اهللا رمحه قال

عليه  عثرنا ما منهم نذكر ألجلةا املشايخ من غفري جم عن اجلليل السيد هذا ويروي
 يف مر كام الروياين أمحد بن إسامعيل بن الواحد عبد املحاسن أبو الشهيد اإلمام األول



  
  
  
  
  
  

  ١٠٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 بن حممد الربكات السيد أبو الثاين.  نوادره كتاب حال رشح يف السابقة الفائدة

 رشف الثالث.  الراوندي القطب مشايخ يف مر الذي املشهدي احلسيني إسامعيل
 السيد ابنا املنتهى حرب اجلليل أبو أخوه الرابع.  املرتىض تراب أبو السيد ساداتال

 طالب أيب بن عيل السيد اخلامس.  املنتجب مشايخ يف ذكرمها ومر احلسيني الداعي
 حممد بن احلسني البارع السادس الشيخ.  البيهقي مشايخ يف مر الذي احلسني السليقي

 تعليقاته طي يف نفسه اهللا فضل السيد به رصح رياضال يف البغدادي الوهاب عبد بن
 مشايخ من املقري حمسن بن عيل بن جعفر حممد أبو السابع.  والدرر الغرر كتاب عىل

 املتقدم االسرتآبادي احلسن حممد أبو الدين عامد القايض الثامن.  الراوندي القطب
 والقايض هو يروي احلسيني األعز أيب بن الدين محزة نجم السيد التاسع.  ذكره

 املرتىض اجلليلني بن السيد عن قدامة بن أمحد املعايل أيب القايض عن االسرتآبادي
 بخطه وجدته ما عىل اهللا فضل السيد مشايخ من كان الرياض أنه يف قال والريض
 أبو الفقيه الشيخ العارش.  أيضا املفيد عن قدامة ابن ويروي إجازته بعض يف الرشيف

 الرياض يف شهرآشوب ابن مشايخ يف ذكره املتقدم الصمد عبد بن يلبن ع عيل احلسن
 اهللا فضل السيد يعني السيد هذا خط صورة للصدوق األمايل نسخة ظهر عىل وجدت

 هبا وكتب إجازة التميمي الصمد عبد بن عيل املفيد الشيخ الكتاب أخربين هبذا هكذا
 أجاز وكذلك ومخسمأة ينوعرش تسع سنة من األول ربيع شهر يف نيسابور من إيل

 عبد بن عيل الزاهد الفقيه الشيخ والدي أخربين قال اهللا أبقامها أمحد وعيل لولدي
.  ممليه عن اهللا رمحه اجلوري احلسني بن عيل الربكات أيب العامل السيد عن الصمد
 الثاين.  أخيه مع مر وقد الصمد عبد بن عيل بن حممد اجلليل الشيخ عرش أخوه احلادي

 عيل بن اهللا فضل عنه يروي فاضل االمل يف املخلطي أمحد بن مكي الشيخ عرش
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٠٧ 

 غانم أيب عن املخلطي أمحد بن مكي مشاخيه من أي الرياض ومنهم ويف الراوندي
 ظهر عىل متوسط واخلط الرشيف بخطه وجدته ما عىل املرتىض عن اهلروي العصمي

 وللسيد حممد املعايل أيب دينال نارص السيد إجازته لتلميذه يف والدرر الغرر كتاب
 السيد وذكر املعامل صاحب وقال والدرر الغرر كتاب عىل كثرية تعليقات اهللا فضل
 نصري العالمة الوزير عن املرتىض السيد كتب مجيع أنه يروي إجازته يف الدين غياث
 الراوندي اهللا فضل السيد عن والده عن الطويس احلسن بن حممد بن حممد الدين

 عرش الثالث.  عنه العصمي غانم بن عيل أيب عن املخلطي بن أمحد مكي عن احلسني
 الرابع.  النريوز رواية يف البحار يف ذكره ما عىل الدوريستي حممد بن جعفر اهللا عبد أبو

 من حممد بن احلسني بن عيل األجل الشيخ الرياض يف حممد بن احلسني بن عرش عيل
 عليه املؤمنني ألمري الطويلة املناجاة عنه وىوير الراوندي اهللا فضل السيد مشايخ

 بن عيل احلسن أيب الشيخ عن اخلليدي حممد بن عيل احلسن أيب يروهيا عن السالم وهو
 عن القاشاين الوثايب داود بن أمحد بن احلسن بن أمحد عن عنه اهللا ريض القطاين نرص
 السالم عليه كريالعس احلسن موالنا عن القاشاين شرية بن بن حممد عيل عن أبيه

 السيد عن الشعريي حممد بن حممد الدين تاج الشيخ ويروي آخر موضع يف وقال
.  إلخ احلسني بن عيل عن يروهيا وهو السالم عليه الطويلة لعيل املناجاة اهللا فضل

 بن عيل بن حممد جعفر أبو بعينه هو الذي النيسابوري جعفر أبو الشيخ عرش اخلامس
 املناقب يف شهرآشوب ابن عنه ينقل الذي املجالس حب كتابصا النيسابوري احلسن

 الدرجات يف خان عيل عنه السيد رواية عىل نص البداية كتاب له أن املعامل يف وذكر
 الدعوات كتاب من يظهر كام الطائفة الشيخ ابن عيل عن أيب يروي وهو الرفيعة
 بن عيل العابدين زين والنامل الندبة الكبرية اإلجازة يف العالمة وقال الراوندي للقطب



  
  
  
  
  
  

  ١٠٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 جعفر بن اهللا عبد الدين نجم عن الدريب بن احلسن رواها عليهام اهللا صلوات احلسني

 جعفر أيب عن بقاشان احلسني عيل بن اهللا فضل الرضا أيب الدين ضياء عن الدوريستي
 يناحلسكا اهللا عبيد بن اهللا عبد القسم أيب احلاكم عن احلسن املقري بن عيل بن حممد

 الشيخ وقال إلخ بابويه بن حممد جعفر أيب عن العمري حممد بن عيل القسم أيب عن
 املقري احلسن بن عيل بن حممد جعفر أبو الدين اإلمام قطب الدين الشيخ منتجب

 يعني احلسني أبو اإلمام والشيخ الرضا أبو اإلمام السيد أستاد عني ثقة النيسابوري
 الرضا أبو أخربنا النحو يف املوجز احلدود التعليق عنها له تصانيف الراوندي القطب

 به رصح كام النحوي احلسني أبو الشيخ عرش السادس.  عنه احلسني عيل بن اهللا فضل
.  كفرا يكون أن الفقر كاد السالم عليه قوله رشح يف الشهاب ضوء كتابه نفسه يف

 عرش الشيخ الثامن.  حاله أعرف ومل الدرجات يف به رصح احلداد عيل أبو عرش السابع
 يف املعارص الفاضل وعد هذا الراوندي القطب مشايخ يف تقدم الذي الغاري نرص أبو

 وأيب بن دعويدار اهللا هبة والشيخ القمي مؤدب بن احلسني مشاخيه من الروضات
 الراوندي السيد عليه اشتبه أنه وظني كالمه مأخذ عىل أعثر ومل الشجري السعادات

 التاسع.  تقدم الراوندي كام القطب مشايخ من املشايخ هؤالء فإن الراوندي بالقطب
 بن معبد بن حممد بن الفقار ذو الوضاح وأبو الصمصام أبو الدين عامد السيد عرش

 ابن القرامطة قتيل إسامعيل الياممة ابن أمري بحميدان امللقب أمحد جعفر أيب احلسن
 احلسن بن املحض اهللا عبد بن اجلون موسى بن األخرص يوسف بن حممد بن يوسف

 املجد حسام الدرجات املروزي يف السالم عليهام عيل بن الزكي السبط بن املثنى
 حقه وأوجبت اإلسالم فضله عرف الذي واإلمام الساطع الفضل وقمر القاطع
 بث يف جهده وسعى وألسن األقالم املحابري أفواه بمدحه ونطقت األعالم العلامء
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٠٩ 

 ودرايته علمه لسعة روايته من إجازة خلت قلام السالم عليهم مالكرا أجداده أحاديث
 يروي دين عامل املنتجب ويف رضيرا متكلام وكان عاملا فقيها كان وديانته بورعه والثقة

 جعفر أيب املوفق والشيخ املوسوي احلسني بن عيل القسم أيب املرتىض األجل السيد عن
 سنة عرش ومخس سنة مأة ابن وكان هصادفت روحهام وقد اهللا قدس احلسن بن حممد

 السيد وهذا إلخ الرضير املتكلم العامل الفقيه بقوله الطالب عمدة صاحب ووصفه
 تلميذ احللواين عيل بن حممد الشيخ - ب الطويس الشيخ -  مجاعة أ عن يروي اجلليل
 دأمح العباس أيب الرجال صناعة خريط اجلليل الشيخ - ج اهللا رمحه عنه املرتىض السيد

 األسدي بركة بن حممد بن بركة اخلري أبو الشيخ - د الرجال النجايش صاحب عيل بن
 يف اإليامن حقايق كتاب وله الطويس جعفر أيب شيخنا عىل قرء دين فقيه املنتجب يف

 عامد السيد هبا أخربنا واألبدان األديان عمل وكتاب اإلمامة يف وكتاب احلج األصول
 عبد بن بن سالر الشيخ ه عنه املروزي احلسني معبد بن قارالف ذو الصمصام أبو الدين

 كام املرتىض والسيد الكبرية اإلجازة يف املعامل صاحب به رصح كام العزيز الديلمي
اجلليل  الشيخ طبقته يف من جل ومشايخ مشاخيه من العرشون.  املنتجب كالم يف تقدم

 الرازي ثم النيسابوري املقري عيل بن اهللا عبد بن اجلبار عبد الوفاء أبو باملفيد امللقب
السادة  من املتعلمني قاطبة زمانه يف عليه قرء بالري األصحاب املنتجب فقيه يف

 الشيخني عىل وقرء تصانيفه مجيع الطويس جعفر أيب الشيخ عىل قرء قد وهو والعلامء
 بن يلالسيد ع وقال.  الفقه يف والفارسية بالعربية تصانيف وله الرباج وابن ساالر

 وكذا قال أن إىل الطويس الشيخ ولد عيل أبو الشيخ حدث قد أنه املنهج يف طاوس
 الرازي بن عيل اهللا عبد بن اجلبار عبد الوفا أبو العلامء عز اإلسالم شيخ املفيد الشيخ

 ظهر عىل وجدت الرياض ويف.  إلخ ومخسمأة ثالث سنة شعبان يف بالري مدرسته يف



  
  
  
  
  
  

  ١١٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 اجلبار عبد الوفا للشيخ أيب الرشيف بخطه منه إجازة الطويس للشيخ التبيان من نسخة

 أبو الشيخ التفسري من السابع وهو اجلزء هذا عيل قرء هكذا صورهتا وكانت هذا
 احلسني بن احلسن حممد وسمعه أبو عزوه اهللا أيد الرازي اهللا عبد بن اجلبار عبد الوفاء

 احلسن بن عيل أبو وولدي الطرابليس قالورا اهللا هبة بن حممد اهللا عبد وأبو بابويه بن
 ومخسني مخس سنة احلجة من ذي يف الطويس عيل بن احلسن بن حممد وكتب حممد

 الطويس جعفر أيب الطائفة شيخ أوهلم مجاعة عن يروي الشيخ وهذا.  إنتهى وأربعمأة
 عيلي أيب اجلليل الشيخ ثالثهم شاذان يف مشايخ تقدم وقد الرباج ابن القايض ثانيهم ره

 من ومجلة الفقهاء ألسنة يف بسالر املدعو الطربستاين الديلمي العزيز عبد بن محزة
 يعرف معنى ال فإنه الرياض يف كام األظهر ولعله أخرى وبساالر فيها تارة الرتاجم

 قال ساالر وسپه ساالر اسپه يقولون كام الفرس بلغة الرئيس فهو الثاين وأما لألول
 ملك ومالك احلرث بصورة احلارث يكتبون كام اخلط رسمبعنوان  سالر كتب ولعله

 صاحب اجلليل الفقيه فهو وباجلملة املشددة بالالم فصحف وغريها القسم والقاسم
 الرشايع صاحب املحقق اخترصه الذي بالرسالة الفقه املعروف يف املراسم كتاب

 يف املتقدم خناشي اخلالصة ويف عني ثقة فقيه املنتجب يف وغريه أصحابه بعض بالتامس
 الشهيد جمموعة ويف إلخ املذهب يف املقنع وله وجها ثقة وكان و غريمها واألدب العلم

 من كان العزيز عبد بن سالر يعيل أبو املرتىض السيد عىل قرؤا الذين أسامي طي يف
 وذكره والكالم الفقه علم يف فاضال وكان السيد عن نيابة يدرس وكان ربام طربستان
 نظام األقوال يف ولكن ٤٤٨ سنة صفر يف تويف أنه وفيها مر كام الطبقات يف السيوطي

 ٤٦٣ سنة رمضان شهر من خلت لست السبت يوم الظهر بعد أنه تويف الرياض يف كام
 حرشي املوىل أن الرياض بعد ويف وفيه الطويس الشيخ بعد وفاته فتكون وعليه
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١١١ 

 أسامي لذكر عقده الذي اءاألولي تذكرة كتاب يف قال الشاعر التربيزي الصويف
 سالر أن ونواحيه تربيز يف املدفونني واملشاهري واألكابر والصلحاء والعلامء األولياء
 وردت قد وأقول تربيز قرى من شاه خرسو قرية يف مدفون الديلمي العزيز بن عبد

هناك  قربه وكان هبا قربه أن أهلها مجيع عن بل أكابرها بعض من وسمعت أيضا عليها
 ويروي فراسخ ستة بقدر تربيز من مرحلة عىل شاه وخرسو قال هبا زرته وقد وفامعر

 املرتىض رابعهم والسيد املفيد الشيخ واهلدى العلم علمي اخلليلني شيخيه عن سالر
 يف الكاتب باري بن حممد بن عيل بن احلسن اجلوائز أبو الكفايتني ذو األجل املوىل

 املفيد عنه الطويس ويروي للشيخ املعارصين اأصحابن مشايخ أجالء من كان الرياض
 عرش مخسة سند صدر من يظهر كام الرازي عيل بن اهللا عبد بن اجلبار عبد الوفا أبو

 جممع أواخر السالمومن عليه املؤمنني أمري صاحب الفاريس ذكوان بن للحسن حديثا
 عليه اهللا صىل الرسول من املذكور ذكوان بن احلسن أدرك وقد أيضا للطربيس البيان

 وعرشون اثنتان عليه وآله اهللا صىل النبي قبض يوم له كان فإنه يره مل ولكن أيضا وآله
 فأسلم ذلك بعد الربانية السعادة أدركته ثم حينئذ املجوسية دين عىل كان قد وهو سنة
 األحاديث سند صدر يف إال أن السالم عليه املؤمنني أمري يد عىل

 عن يروي وهو باري بن عيل بن احلسن اجلوائر أبو يسالرئ بعنوان وقع املذكورة
 البيان جممع أواخر من يظهر كام اجلرجراين حممد املفيد بن أمحد بن بكر أيب الشيخ

 عن احلسني بن عثامن بن عيل عن أيضا ويروي مجاعة عن هذا اجلوائز ويروي أبو
 ".  املذكورة األحاديث سند صدر من يظهر كام املذكور الفاريس ذكوان بن احلسن



  
  
  
  
  
  

  ١١٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ابن. . . )  اهللا عبد أبو الدين رشيد اإلمام الشيخ ٥٨٨: (  الرسوي عيل بن )١(حممد

 ،)  ٥٨٨(  عرشة أشهر إال سنة مائة عن املتوىف ، أيب اجليش بن نرص أيب بن شهرآشوب
 زاد أنه فيه ، وذكر الطائفة شيخ لفهرس تتميام ألفه الذي " العلامء معامل " صاحب

ومشاخيه  تصانيفه وطرقه وبني أحواله فصل وقد.  مائة مصنف ثالث من نحوا عليه
 جده هو مشاخيه ومن . عليه مزيد ال بام " ٤٨٥:  خامتة املستدرك " يف شيخنا

 " املناقب " من عال يظهر سند وهذا ، الطائفة شيخ عن هو الذي يروي شهرآشوب
 املوسوم املضايقة يف كتبه ر ماآخ يف احليل إدريس بن حممد الشيخ الفقيه وقال.  وغريه

 بن عيل بن حممد عن وأنه يروهيا ، الباب أخبار إىل طريقه ذكر باملخترص عند
 ابن جده عن يروي بن شهرآشوب عيل بن حممد شيخه به يعني وهو شهرآشوب قال

 وأبو كياكي هو شهرآشوب والد أن اسم منه فيستفاد الطويس جعفر أيب كياكي عن
 ".  له نرص كنية

 بن عيل بن حممد ) م ١١٩٢ -( . . .  ) ه ٥٨٨ -( . . .  شهرآشوب بن )٢(حممد
 عىل وعظ.  العلوم يف بعض مشارك عامل)  جعفر أبو( الشيعي . الطربيس شهرآشوب

:  تصانيفه من . شعبان يف وتويف ، عليه وخلع فأعجبه ، املقتفي ببغداد أيام املنرب
 ، احلدود واحلقائق يف الطرائق اعالم ، الرسول مذهب آل عىل والنزول األسباب
)  ط(   . والنواصب واملثالب الفائدة مائدة ، عيون الفنون يف واملكنون املخزون

 ، ١٥٦:  ٣ املقال تنقيح:  املامقاين ، ٦٠٣،  ٦٠٢ اجلنات روضات:  اخلوانساري

                                                        
 .٤١٤املقال ص  مصفى)  ١
 .١٦ص  ١١معجم املؤلفني ج )  ٢



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١١٣ 

 ، ١٢٦٩ ، ٧٧ كشف الظنون:  خليفة حاجي ، ٧٧ الوعاة بغية:  ، السيوطي ١٥٧
:  ١ املكنون إيضاح : البغدادي ، ٥٧١ -  ٥٦٨ الرضوية فوائد : قمي عباس ، ١٥٨٤

 ، ١٦٤:  ٤ الوايف : الصفدي ، ٥٦٠ ، ٤٥٢ ، ٤٢٧ ، ٤٢١،  ٢٨٨:  ٢ ، ١٠٣ ، ٦٩
:  ، العاميل ٤١٥ ، ٤١٤ املقال مصفى:  بزرك آغا ، ٣١٠ : ٥ امليزان لسان:  حجر ابن

 املطبوعات معجم .١٠٢:  ٢ العارفني ديةه : البغدادي ، ١٣٦:  ٤٦ الشيعة أعيان
 بن حممد اهللا عبد أبو)  ٠) (  ٥٨٨(  املازندراين " : ١٦٠٧ ص ٢ ج واملعربة العربية

 الدين رشيد(  املازندراين الرسوي أيب اجليش بن نرص أيب بن شهرآشوب بن عيل
 علمال واسع والنحو والغريب القرآن يف علم متقدما كان:  الصفدي قال)  الشيعي

 - القرآن متشابه.  القرآن أسباب نزول النحو يف الفصول ألف واخلشوع العبادة كثري
 أيب آل مناقب . والفرائد النوادر يف والفائدة . املائدة املكفوف طالب أيب مناقب
 دون(  العجم. . والعام  اخلاص طريق من الكرام األئمة والية اثبات يف -طالب
 ".  ١٣١٣بمبىء  ٤ جزء - احلائري املماليت عيل شيخ بتصحيح وطبع)  تاريخ
 الكامل املتبحر الفقيه و األديب النبيه املتكلم املحدث للشيخ الرسوي )١(ومنها

 أيب بن شهرآشوب بن عيل بن حممد جعفر أيب الدين رشيد والفضايل للمناقب احلاوي
 املناقب صاحب وهو السني مرقده اهللا نور الرسوي املازندراين أيب اجليش بن نرص

 ومثالب واملنهاج كاحلاوي كتب أخر وله الرجال يف العلامء معامل وكتاب املعروف
و  واحلقائق احلدود يف الطرائق وأعالم الفنون عيون يف املكنون واملخزون النواصب
 عن ينقل وقد عليها أعثر ومل وغريها الرسول آل مذهب عىل والنزول األسباب

                                                        
 .١٥مقابس األنوار ص )  ١



  
  
  
  
  
  

  ١١٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 وغريه شهرآشوب جده وبواسطة الشيخ بواسطتني عن وروى القرآن متشابه رسالته

 من كثري وعن منهم كثري إىل أرشنا األصحاب من غفري جم عن روى وقد عنه
 الكشاف صاحب الزخمرشي عمر بن كمحمود املناقب يف منهم مجاعة املخالفني ذكر

 الغزايل الطويس حممد بن حممد حامد أيب أخيه عن له راويا الغزايل وأمحد وغريه
 صاحب املكي أمحد بن املوفق اخلوارزمي وكاخلطيب االحياء كتاب حبوصا

السيد  عنه وروى وغريه)  صح الفضايل صاحب(  السعادات أيب والقايض األربعني
 . " زهرة وغريه بن حامد أبو

 حمققا حمدثا ثقة عاملا فاضال كان الرسوي املازندراين شهرآشوب بن عيل بن )١(حممد
 آل مناقب كتاب منها كتب له للمحاسن شاعرا جامعا أديبا ارواألخب بالرجال عارفا

 كتاب أعالم العيون عيون يف املكنون املخزون كتاب النواصب كتاب مثالب طالب أيب
 كتاب األمثال يف املثال الفائدة كتاب فائدة كتاب واحلقائق احلدود يف الطرائق

كتاب  األوصاف كتاب احلاوي كتاب الرسول مذهب آل عىل والنزول األسباب
 هنا منه نقلنا العلامء وقد معامل يف هذه مؤلفاته ذكر وقد ذلك وغري ذلك وغري املنهاج

 يف زاد أنه وذكر قليل والنجايش إال الشيخ فهرست عىل زيادة فيه وليس فيه ما
 املتقدمني مؤلفات من أكثرها أن كتاب والظاهر ستامئة الشيخ مجعه ما عىل املؤلفات

 روى بليغا منشيا شاعرا وكان وفقيهها الطائفة هذه شيخ فقال صطفىالسيد م وذكره
 منها كتب له الصمد عبد وعيل ابني حممد عن وروى زهرة بن اهللا عبد بن حممد عنه

 . إنتهى طالب آل أيب أنساب الرجال كتاب

                                                        
 .٥٠٤منهج املقال ص )  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١١٥ 

 كتاب أيضا له وقد رأيت الطويس الشيخ عن شهرآشوب جده عن أيضا يروي وهو
 ".  الدين جالل شيخال القرآن متشابه

 رجال أفواه بر ناميش شهرآشوب نام بن عيل بن حممد جعفر أبو شهرآشوب )١(ابن
 أز ، است " ساري " أهايل بلدهء وأز طربستان مردم از خود ، است وجاري ساري

 داين حديث در بازار ، است جليله سلسله آن مشايخ وأز إماميه طايفهء صناديد
 را دادي وصحيح إمتياز نيك مغشوش أز را خالص ، دمانن مي رصايف ورجالشنايس

 قدر و بعلو ، داشت نقاد وطبعي وقاد ذهني ، بخشيدي خوش إفرتاق خمدوش أز
 ترسيل وآداب ورسوم أدبيه علوم در ، بود ومستثنى ممتاز قلب وخضوع صدر ورشح

 رياضات رشعيه بدستياري ، گشت معدود أدباء وأركان علام فحول شامر در شعر
 مبني ورشايع دين أحكام رعايت وأز ، بپرياست رذايل خاشاك أز را وجود اچهءرس

 بازبدهء . بياراست أخالق ومكارم أوصاف بمحامد را خود پاي رسا املرسلني سيد
 گاهي بدو الرمحة عليه طويس شيخ وأز ، بوده معارص " إدريس ابن " واعالم أفاضل
مشايخ  أز بجمعي را خود مرويات دوأسنا ، كرده روايت واسطه بيك وگاهي واسطه

 فضل وسيد ، حسني داعي الفضل أبو وسيد ، وجدش ، پدرش مجله آن أز ، مريساند
 حممد اهللا عبد أبو وشيخ الرازي عيل بن أمحد الفتوح أبو وشيخ ، حسيني عيل بن اهللا

 إنشاء كه است طربيس طالب أيب بن عيل بن أمحد منصور أبو وشيخ ، وبرادرش عيل
 وإستجازه إستفاده ونوشته ، گذشت خواهد برشح خود حمل در يك حاالت هر اهللا

 الدين مجال گروه شيخ آن مجلهء أز كه شود پيوسته وي إجازات با علامء مجهوري أز

                                                        
 .٤٥ص  ٣نامهء دانشوران نارصي ج )  ١



  
  
  
  
  
  

  ١١٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 آن أمحد آل دولت فر أز وچون.  اوست وغري اجلامعاين احليل شعرة بن احلسن عيل أيب

 آن ودر ، گشت متوجه صوب انبد بود حلب در تشيع وشيوع وهنر رواج فضل
 ، آمدند گرد بروي البيت أهل دوستان بنمود، وتشيع توال آمد كاالي در بازار

 وهشت وهشتاد پانصد سال در ، داشت قيام جعفري برتويج مذهب روزگاري
 كوهي دامنهء در وگويند.  پيچيد درهم عمرش رسيده طومار در إهلي قضاي هجري

 أز ومصنفاتش مؤلفات.  عليه اهللا رمحة گشت دفوناست م " خويش " به معروف كه
 رجال در العلام معامل كتاب ، طالب أيب آل مناقب كتاب : ميشود ثبت كه است إينقرار

 آخر در را شعراء أز بعيض آنكه اال ، است نوشته طويس فهرست شيخ هنج بر كه
 ، الفنون عيون يف واملكنون املخزون كتاب ، مثالب النواصب كتاب ، آورده كتاب
 يف املثال وكتاب الفائده مائدة كتاب ، واحلقايق يف احلدود الطرايق اعالم كتاب

 كتاب ، احلاوي كتاب ، الرسول آل مذهب عىل و النزول األسباب كتاب ، األمثال
 متشابه كتاب ، طالب أيب آل أنساب كتاب ، كتاب الرجال ، املنهاج كتاب ، األوصاف

 ".  القرآن
 رشيد املازندراين شهرآشوب بن بن عيل حممد هو املنتهى يف " وبشهرآش )١(ابن

 شيخ هو قال أن إىل منشيا شاعرا بليغا وكان وفقيهها الطائفة هذه يف شيخ الدين
 بوثاقته الرواشح ورصح يف املشايخ من مجلة بذلك رصح فضله يف يطعن ال الطائفة

 أنه عبد األصفهاين بن أمحد رمجةت يف صه وعن إنتهى الرجال يف العلامء معامل كتاب وله
بقوله  يرد مل أنه التعليقة ويف عامي أنه شهرآشوب بن عيل بن حممد شيخنا قال قال

                                                        
 .٣٤نتيجة املقال ص )  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١١٧ 

 عن ويروي رسه رس إدريس ابن معارصي من هو إذ يدركه مل فإنه احلقيقة شيخنا
 الكبرية إجازته يف العالمة ذكره كام واحدة بواسطة عنه يروي بواسطتني وربام الشيخ

 .  غريها إنتهى يف وغريه الزهرة والدأل
 الشيعة فخر املازندراين الرسوي شهرآشوب بن عيل بن حممد شهرآشوب )١(ابن

 واألسباب ومعامل مناقب صاحب مشاخيهم وشيخ املحدثني الرشيعة قطب وحميي
 بريون ودر كرد وفات ثفح ٥٨٨ سنه شعبان ٢٢ مجعه در شب ذلك وغري والنزول

 عليه حسني إمام حرضت پرس شده سقط حمسن نزديك قرب جوشن جبل در حلب
 اند كرده تبجيل جتليل نيز عامه را علامي معظم شيخ وإين رفت بخاك السالم

 طهارت با مهيشه اند اند وگفته ستوده را أو وهتجد وخشوع وعبادت علم وبكثرت
 .  ره طويس شيخ أز شهرآشوب جدش أز كند مي روايت بوده

الرسوي  اجليش أيب بن نرص أيب بن شهرآشوب بن عيل حممد -  )٢(الطربيس
 ومات هبا حلب إىل إنتقل اإلمامية فقهاء من الشيعي جعفر أبو الطربيس املازندراين

 مذهب آل عىل والنزول األسباب الكتب من له ومخسمأة وثامنني ثامن ٥٨٨ سنة
 كتاب.  طالب أيب آل أنساب.  واحلقائق احلدود يف الطرائق أعالم.  الرسول

 متشابه.  الفائدة مائدة.  طالب أيب آل من املناقب كتاب احلاوي كتاب . األوصاف
.  الفنون عيون يف واملكنون املخزون.  النواصب مثالب.  األمثال يف املثال . القرآن

 ".  األخبار نخب.  املنهاج العلامء كتاب معامل

                                                        
 .٦٩هدية األحباب ص )  ١
 .١٠٢ص  ٦هدية العارفني ج )  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١١٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 الطائفة هذه يف شيخ ، الدين رشيد املازندراين:  شهرآشوب بن عيل بن )١(حممد

 عن وروى ، زهرة بن اهللا عبد بن حممد:  عنه روى منشئا، بليغا شاعرا وكان ، وفقيهها
 عبد ابني وعيل حممد) الطائفة شيخ عن أيضا شهرآشوب جده عن روى: نسخة وفی(

 .السالم عليهم طالب أيب آل أنساب وكتاب ، الرجال كتاب:  منها ، كتب له ، الصمد
 وفقيها الطائفة هذه يف شيخ الدين رشيد املازندراين شهرآشوب بن عيل بن )٢(حممد
 وعىل حممد عن وروى زهره بن اهللا عبد بن حممد عنه روى منشيا بليغا شاعرا وكان

 " السالم عليهم طالب أيب آل انساب ، الرجال كتاب منها كتب له الصمد عبد ابني
 . " س

 الطائفة هذه يف شيخ الدين رشيد ، املازندراين شهرآشوب بن عيل بن )٣(حمّمد
 عن وروى ، زهرة بن اهللا عبد بن حمّمد عنه روى ، منشئاً  بليغاً  شاعراً  وكان ، وفقيهها

 عليهم(  طالب أيب آل أنساب كتاب:  منها كتب له ، الصمد عبد ابني وعيل حمّمد
 . " جع " الرجال نقد يف قاله) .  السالم

 وفقيهها الطائفة هذه يف شيخ الدين رشيد ازندراينامل شهرآشوب بن عىل بن )٤(حمّمد
 وعىل حمّمد عن وروى زهرة بن اهللا عبد بن حمّمد عنه روى منشأ بليغاً  شاعراً  وكان

 مصط السالم عليهم طالب أبى آل األنساب كتاب منها كتب له الصمد عبد ابني
 . قوله إىل ادهواستن مشاخيه من عده صه عن األصفهاين اهللا عبد بن امحد يف ومىض

                                                        
 .٢٧٦، ص٤ج: نقد الرجال)  ١
 .٢٥٥، ص٢ج: جامع الرواة)  ٢
 .٤٥٩ص : اكليل املنهج)  ٣
 .٣١٩ص : تعليقة الوحيد)  ٤
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١١٩ 

 الطائفة هذه يف شيخ ، الدين رشيد املازندراين:  شهرآشوب بن عيل بن )١(حمّمد
 عن وروى ، زهرة بن اهللا عبد بن حمّمد عنه روى منشئًا، بليغاً  شاعراً  وكان ، وفقيهها

 .نقد ، طالب أيب آل أنساب كتاب منها كتب له ، الصمد عبد ابني وعيل حمّمد
 مشاخيه من عّده صه عن األصفهاين اهللا عبد بن أمحد ترمجة يف مىض:  تعق ويف

 .قوله إىل واستناده
 من هو بل ،)  اهللا رمحه(  زمانه يدرك مل فإّنه ، احلقيقة ، شيخنا:  بقوله ُيرد مل:  أقول

 بواسطة عنه يروي وربام بواسطتني الشيخ عن ويروي ّرسه ّرسه إدريس ابن معارصي
مة ذكره كام واحدة  .غريها يف وغريه زهرة ألوالد الكبرية إجازته يف العالَّ
 ، املشايخ من مجلة بذلك ّرصح ، فضله يف يطعن ال الطائفة شيخ فهو:  كان وكيف

 فهرست حذو فيه حذا الرجال يف العلامء معامل كتاب وله بوثاقته، الرواشح يف وّرصح
 منه نقلنا ربام ، الشعراء بعض هآخر يف وزاد ، قليًال  إالَّ  عليه يزد ومل)  اهللا رمحه(  الشيخ

 .  الكتاب هذا يف
 الطائفة هذه يف شيخ ، الدين رشيد املازندراين شهرآشوب بن عيل بن )٢(حممد

 عن وروى ، زهرة بن اهللا عبد بن حممد عنه روى ، منشاءا بليغا شاعرا وكان ، وفقيهها
 ." نقد " لبطا أيب آل أنساب كتاب منها كتب له ، الصمد عبد ابني وعيل حممد

 من عده اخلالصة عن األصفهاين اهللا عبد بن أمحد ترمجة يف مىض:  " تعق " ويف
 .قوله إىل واستناده مشائخه

                                                        
 .١٧٤، ص ٦ج: منتهی املقال)  ١
 .٦٥٧، ص ٢ج: طرائف املقال)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١٢٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 عن يروي ، الطبقات يف مر كام إدريس ابن معارصي من شهرآشوب ابن أن خيفى وال

 اجازته يف العالمة ذكره كام ، واحدة بواسطة عنه يروي وربام ، بواسطتني الشيخ
 عىل ليس العالمة كالم يف عليه الشيخ واطالق ، غريها يف وغريه زهرة ألوالد الكبرية
 . احلقيقة

 به رصح كام ، وحتبريه فضله يف عليه يطعن ال ورئيسهم الطائفة شيخ هو وباجلملة
 فيه حذى العلامء معامل كتاب وله ، توثيقه الساموية الرواشح ترصيح وعن ، اجلامعة

 يف رأيناه ما عىل وذكرناه أره مل ولكني ، قليال اال عليه يزد ومل الشيخ فهرست حذو
 . الشعراء بعض آخره يف زاد أنه أيضا نقل وقد ، الكتب بعض

 :عملنا فی الكتاب

قابلنا الكتاب مع نسختني املوجودين بني ايدينا املصورة من مكتبة نارصية هبند 
نسخة الثانية عن االول واملصورة من مدرسة سبهساالر والصحيح عندنا كتابة 

للموافقة بني االسقاط ورسم اخلط لبعض الكلامت والتصحيفات وغري ذلک من 
 .القرائن ونورد فی آخر الكالم تصلوير املخطوطات

 ذكر رسالة بعض األصحاب فی تارخ قتل الثاين

ملناسبته مع الكتاب  اهللاونحن نورد ما كتبه بعض االصحاب فی تاريخ قتل عمر لعنه 
 .فی سنده ومتنه مما ال يوجد فی غريه من االحاديثوما 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٢١ 

 :فاعلم
مني ة الشيعة ومجاعة من علامئنا املتقـدِّ أنَّ يف اليـوم التاسـع مـن ربيـع : واشتهر بني عامَّ

ْرِك األسفل من جهنَّم يف تابوت من نار، فيكون أعظِم أعيـاِد  ل انتقل الثاين إىل الدَّ األوَّ
د صلوات  يقة الشـهيدة فاطمـة عليهم أمج اهللاآل حممَّ عني، سّيام سيِّدتنا وموالتنـا الصـدِّ

ا اسُتْشِهدت وُتُوفَِّيت وهي ساخطة عليـه  الزهراِء أرواحنا فداها، املعلوم بالرضورِة أهنَّ
-عليه وآله وسلَّم  اهللاوعىل صاحبه، ومن سخطت عليه بضعُة الرسول األعظم صىلَّ 

تي يؤذيه ما يؤذهيا بـل قـد ُيعَلـُم مـن الضــرورة , ئس الورد املورديف قعر جهنَّم وب -الَّ
ل، مثـِل إطعـام املــؤمنني  تضـاعُف األعـامِل احلسـنة يف اليــوم التاسـع مـن ربيــع األوَّ

تعـاىل  اهللاوإكرامهم، واستعامل الطيب واللباس احلسن، والتوسعة عىل العيال، وشكر 
ة بع) ١(وعبادته، وإظهار السـرور، كام يف بعض املعتربة ـد بـن املرويَّ ة أسانيد عن حممَّ دَّ

د بن جريح البغدادي  ).٢(عالء الواسطي اهلمداين وحييى بن حممَّ

                                                        
مة املجليس رمحه : حكم مجاعة من األعالم باعتبار هذه الرواية الرشيفه، منهم. ١ زاد : يف اهللالعالَّ

ل النجفي ٧، صاهللا؛ وتاريخ قتل ُعَمر بن اخلَّطَشاب لعنه ٣٨٠املعاد، ص ؛ والشيخ خضـر بن َشالَّ
ث النوري رمحه ٧٦٥أبواب اِجلنان، ص: يف اهللارمحه  ، ٢مستدرك الوسائل، ج: يف اهللا؛ واملحدِّ

 .٢٦٢٠، ذيل ح٥٢٢ص
تي َرَوت قطعًة من هذه الرواية الشـريفة أم َرَوْهتا بتاممها أم وجدير بنا أن نذكر هنا . ٢ مصادر الَّ

؛ )خمطوط( ٣، صاهللاعقد الدرر يف بقر بطن عمر لعنه : -جلهد والطاقةحسب ا–أشاَرْت إليها 
، ٩٥وج ١٢٠، ص٣١؛ وبحار األنوار، ج٣٨٠؛ وزاد املعاد، ص٧٦٥وأبواب اجلنان، ص

؛ واُملْحَتَرض ٨٤، ص١؛ واألنوار النعامنية، ج٧، صاهللا؛ وتاريخ قتل ُعَمر بن اخلَطَّاب لعنه ٣٥١ص
؛ وومصباح ١٥٥، ح١٨٥ة عليه وعليهم السالم عند اُملْحَتضـَر، صيف إثبات حضور النبيِّ واألئمَّ 



  
  
  
  
  
  

  ١٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وهذه املعتربة رصحيٌة كغريها يف ردِّ ما ينسـب إىل مشـهور الَفـريَقني مـن أنَّ نمـرود آل 

د صلوات  ـة، أو يف  اهللاحممَّ عليهم أمجعـني قتـل يف السـادس والعرشـين مـن ذي احلجَّ
لعرشين منه، ُمضافًا إىل كون ما مرَّ هو املشهور بـني الشـيعة خلفـًا عـن اليوم السابع وا

ة الَعمياء الَّـذين ال  سلف، وال خيفى عليهم ما تتوّفر الدواعي إىل حفظه، بخالف العامَّ
ــام  ــاذيبهم يف األحك ــتباههم وأك ــم واش ــرة أغالطه ــع كث ــبطه، م ــم يف ض ــرض هل غ

تي ال َرْيَب أنَّ ما نحُن ف  .يها منها، فتدبَّرواملوضوعات الَّ
ل، وأنَّ صومه مثل صـوم يـوم : وُرِوَي  استحباب صوم يوم التاسع من شهر ربيع األوَّ

ة  ).١(الَغدير، ألنَّه اليوم الَّذي هلك فيه فرعون هذه األُمَّ
 ُربَّ سائل يسأل عن علَّة تسمية هذا اليوم بـ فرحة الزهراء عليها السالم؟

نا وموالتنا فاطمة الزهراء فديناها بأنفسنا تفرح يف ِجنـان إنَّ سيِّدت: فنخربه هبا، ونقول
ل: اخلُلد بمثل هذا اليوم املبارك، ويف روايةٍ  ملَّـا رضب أبـو لؤلـؤ ُعَمـَر بـن : قال املَُفضَّ

شـققُت ! يـا مـوالي: اخلطَّاب وَشقَّ بطنه، رجع إىل أمري املؤمنني عليه السـالم، وقـال

                                                                                                                                  
؛ وإثبات اهلُداة عليهم السالم والصالة )خمطوط(األنوار يف فضائل إمام األبرار عليه السالم 

 ٢٦٢٠، ح٥٢٢، ص٢؛ ومستدرك الوسائل، ج١٠٠٥، ح٢١١، ص٣بالنصوص واملعجزات، ج
؛ وسفينة البحار، ٧٦، ص٣هنج البالغة، ج؛ ومنهاج الرباعة يف رشح ٣٧٠١، ح٣٢٦، ص٣وج

؛ ٦٨، ص٤؛ ومستدرك سفينة البحار، ج٥١١؛ ومفاتيح اجلنان، ص٥٥٩، ص٧وج٤٦٢، ص١ج
؛ وكتاب ١٨٧، ص٢؛ ومقامع الفضل، ج٩٤، ص٧ومصباح اهلُدى يف رشح الُعروة الوثقى، ج

ب األحكام للسبزواري ٤٧، ص٣، جاهللالطهارة للشيخ األنصاري رمحه  ، ٤، جاهللارمحه ؛ وُمَهذَّ
 .٤، ص٥؛ وجواهر الكالم، ج٢٩٣ص

 .٢٣٥سداد العباد ورشاد العباد، ص. ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٢٣ 

 اهللاعليه َبَكى ُبكاًء شـديدًا، ُثـمَّ قـال صـلوات  اهللا سالم َبطنَُه، فلامَّ  سمع أمري املؤمنني
 ).١(عليه وآله وسلَّم كانت حيَّة فسمعته اهللاصىلَّ  اهللايا ليت انَّ بنت رسول : عليه

 :ترمجة املؤلِّف

امة السيِّد حسن الصدر رمحه  مة والبحر الفهَّ  :اهللاقال الَعَلم العالَّ
ـد املوسـوي السيِّد ُحَسني بن ضياء الدين أيب  ُتـراب حسـن بـن السـيِّد أيب جعفـر حممَّ

عامل عامل، فاضل كامل، مصنّف مكثر، أحد أركان الدين يف عرص السلطان : الَكَركي
ل، وبعده كان شيخ اإلسالم بقزوين، ُثمَّ باردبيل إىل يوم وفاته، آِمـرًا  الشاه عبَّاس األوَّ

 .والدين، نافذ احلكمباملعروف، ناهيًا عن كل منكر، َمرجعًا يف العلم 
، كام كان يكتـب "خاتم املجتهدين"كان يكتب عىل سجّالت األرقام و دفاتر األحكام 

ق الكركي ي املَُحقِّ ه األُمِّ  .عليه جدِّ
كان السيِّد مقّدمًا عىل مجيع العلامء حتَّـى عـىل خالـه الشـيخ عبـد العـايل ابـن املحقـق 

لية ومقامات سامية، دعا عىل السلطان الكركي يف مجيع املراتب، وكانت له كرامات عا
شاه إسامعيل الثاين الَّذي صار ُسنِّّيًا يف الليلة التي كان طلبه وكان سكرانا ليقتله بـدعاء 

بذلك النكال، وكـان لُسـنِّيَّته شـديد التعصـب عـىل علـامء  اهللالعلوي املرصي فأخذه 
س الشيعة ملا أغواه به املريزا خمدوم صاحب نواقض الروافض، ل  اهللاكن كان السيِّد قـدَّ

روحه قوي اِجلنان طلق اللسان، فخاصم السلطان بأشّد ما يكون وسّد عليه كّل طريق 

                                                        
 .٥١، ح١٨٩، ص٢٠املوسوعة الُكربى عن فاطمة الزهراء عليها السالم، ج. ١



  
  
  
  
  
  

  ١٢٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
يريد فيه السوء بالشيعة والعلامء، حتَّى أن السلطان أرسـل اليـه أن يمنـع الَّـذين كـانوا 

ا شـئت بأينِّ لسُت بسامٍع لك أمـرًا وإذ: يمشون أمام مواكب األرشاف باللعن، فأجابه
األمر بقتيل فافعل يقول الناس قتل يزيد الثاين حسني الثاين فيلعنوك كام يلعنـون يزيـد 

ل  .األوَّ
ـة مـن أهـل  ا كانـت منقوشـة بأسـامء االئمَّ ة ألهنَّ وملَّا أراد السلطان املذكور تغيري السكَّ

رة البيت عليهم السالم احتال ذلك بمحضـر األَُمراء بأنَّ هذه النقوش تقـع بيـد الكفـ
فلم جيرس أحد عـىل جوابـه غـري السـيِّد، . فالرأي تبديلها حتَّى ال تنجس بَمسِّ الَكَفَرة

إذا كان العذر ذلك فأمر أن يكتب عليها بيت املوىل حرييت الشـاعر، و هـو بيـت : فقال
فرتك ما كان يريده و أخذ يدبر احليلة لقتل السيِّد، فحبسه يف محَّام حاّر ال ). ١(معروف

ةيشّك هبال و باجلملة مل يقـدر عليـه . كه، وملَّا فتحوا احلامم خرج السيِّد عىل كامل الصحَّ
 .منه اهللاوأراح  اهللاحتَّى هلك السلطان ال رمحه 
ة، مثل  يف شان عـيل عليـه  "دفع املناواة عن التفضيل و املساواة"وللسيد مصنّفات عدَّ

فرغ منه رابع ربيع األول سـنة السالم بالنسبة إىل سائر أهل البيت عليهم السالم، و قد 
النفحـات "، وكتـاب "رفـع البدعـة يف ِحـلِّ املتعـة"تسع وستِّني وتسـعامئة، وكتـاب 
ة يف أجوبـة املسـائل "، وكتـاب "القدسية يف أجوبة املسائل الطربية النفحـات الصـدريَّ

ة ، ورسـالة "اللمعـة يف عينيَّـة اجلمعـة"، ورسالة "سيادة األرشاف"، وكتاب "األمحديَّ
، ورسـالة أخـرى يف احلكـم "نجاسة أهل اخلالف"يف االمامة، ورسالة  "الطهامسبيَّة"

ها  تهم سـامَّ ، "تعيـني قاتـل اخلليفـة الثـاين"، ورسـالة يف "دعامـة اخلـالف"بكفر عامَّ

                                                        
 .إلخ.. هر كجا نقشى است بر ديوار و در: َصدره. ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٢٥ 

ـذيَن ُأوُتـوا «: تفسري"، ورسالة يف "التوحيد"ورسالة يف  يِّباُت َو َطعـاُم الَّ ُأِحلَّ َلُكُم الطَّ
كيفيَّـة نيَّـة الوكيـل يف "، ورسـالة يف "كيفيَّـة اسـتقبال امليِّـت"، ورسـالة يف "»اْلكِتاَب 

يف الكـالم،  "التبرصـة"، وكتـاب "حتقيق معنى السـيِّد والسـيادة"، ورسالة يف "العقد
صــحيفة "يف الكـالم، وكتـاب  "االقتصـاد"يف الكـالم، وكتــاب  "التـذكرة"وكتـاب 

رشح روضـة "، و"الطهـارة"، وكتـاب "ائعرشح الشـر"يف األدعية، وكتاب  "األمان
ة عليه السالم"، و"الكايف اديَّ  "عيون االخبـار"، وكتاب "التعليقة عىل الصحيفة السجَّ

 .وغري ذلك
: ويروي عنه السيِّد ُحَسْني بن السيِّد حيدر الَكَركي، قـال يف اجازتـه لـبعض تالمذتـه

ِقني  وَسنَد املَُدقِِّقني وارث علـوم األنبيـاء أروي مجيع ذلك قراءًة وإجازًة عن سيِّد املَُحقِّ
واملرسلني السيِّد ُحَسْني بن السيِّد الربَّاين والعارف الصمداين السـيِّد حسـن احلَُسـْيني 

ة من أصحابنا، منهم د بن احلرث : املوسوي، عن عدَّ والده، والفقيه املتكلِّم الشيخ حممَّ
احلَُسـْيني التربيـزي،  اهللاد أسـد املنصوري اجلزائـري، والسـيِّد السـند الفاضـل السـيِّ 

والشيخ اجلليل شيخ اإلسالم َحّقًا عـيل بـن هـالل الَكَركـي الشـهري والـده باملنشـار، 
اآلُميل، والسيِّد عامد اجلزائري، والشيخ الفقيه حييى بـن  اهللاواملوىل اجلليل موالنا عطاء 

ه من ِقَبل األُمِّ رئيس احلسني بن عرشة البحراين شارح الرسالة اجلعفرية، مجيعًا عن َج  دِّ
ِقني الشيخ عيل بن عبد العايل الكركي بُطُرِقه  .املَُحقِّ

ـِق الَكَركـي، فهـو ابـن خالـة  ِه املَُحقِّ ة من االعالم، عن والِِد ُأمِّ فعلم أنَّه يروي عن عدَّ
د باقر الداماد، والسـيِّد ُحَسـني بـن السـيِّد حسـن بـن جعفـر بـن األَْعـَرج  املريزا حممَّ

 .اهللاوسوي الَكَركي والد املريزا حبيب امل
ق الَكَركي ثالث بنات، و إْن مل يكن له إالَّ بنتني فالتحريف واقـع يف  هذا إْن كان للُمَحقِّ



  
  
  
  
  
  

  ١٢٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
املـذكورين يف  اهللا، فحينئٍذ فيّتحد مع والد مريزا حبيب "ابن جعفر"وهي  "أبى"لفظة 

لكن من البعيد حتريـف . العامل اهللاو . "أبى جعفر"ال  "جعفر"أمل اآلِمل ويكون جّده 
د "ابن"وإسقاط لفظ "أبى"بـ "ابن" ل و الحظ. أيضًا بني جعفر وحممَّ  .فتأمَّ

ــات يف  ــل إىل العتب ــل و نق ــات بأردبي ــه م ــا و أنَّ ــامء اّحتادمه ــاض العل ــر يل يف ري و ظه
تـي وقـع فيهـا : العراق، وقيـل مـات بقـزوين سـنة إحـدى و ألـف، و هـي السـنة الَّ

 .الطاعون بقزوين
وأنَّـه سـكن بإصـفهان  اهللاوذكر صاحب أمل اآلِمل السيِّد ُحَسني والد املريزا حبيـب 

 ).١(العامل بالصواب اهللاو . حتَّى مات

 :هذا الكتاب

مة احلاج آقا بزرك الطهراين رمحـه  للسـيِّد ُحَسـني : اهللامقتـل ُعَمـر لعنـه : اهللاقال العالَّ
 ).٢(هـ ق ١٠٠١ املُجَتهد الَكَركي، املتوىفَّ بأردبيل سنة

 :خمطوطات الكتاب

مـة السـيِّد شـهاب  حيث مل نحصل عىل ثالث النسخ املوجـودة يف خزانـة مكتبـة العالَّ
ــي رضــوان  ــوَطَتني  اهللالــدين املرعيشــ النجف ــذا اســتعنَّا بالنُّســَخَتني املخط ــه، ل علي
                                                        

 .١٣٦، رقم ١٧٥تكلمة أمل اآلِمل، ص. ١
 .٥٩١٩، رقم ٣٤، ص٢٢ة، جالذريعة إىل تصانيف الشيع. ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٢٧ 

 .ايران -املحفوَظَتني يف خزانة مكتبة املجلس الشورى بطهران 

 :منهج التحقيق

قد اعتمدنا يف حتقيق هذا السفر القيِّم عىل نسختني خمطـوطتني؛ وقـد اّتبعنـا يف حتقيـق ل
رتني يف انتخـاب  هذه الرسالة الرشيفة األُسلوب التلفيقي بني هذين النسـختني املصـوَّ

 :املتن األقرب للصواب، وذلك َعْرب املراحل التالية
 .ا مدار التحقيقتعيني النسختني املخطوَطَتني اللَّتني يكون عليه. ١
 .وانتخاب النّص األقرب للصواب وإثبات يف املتن. ٢
 .فهو مثبت من باقي املصادر املعتربة [ ]وُكّل ما ُحِرص بني املعقوفتني . ٣

 
 
 

 اهللارسالة يف فضل يوم قتل ُعَمر لعنه 
حيمِ  اهللابِْسِم « ْمحِن الرَّ  وبه نستعني» الرَّ

ــّق احلــّق وُمظِهــر ره، والصــلوة والســالم عــىل احلمــد هللا ُحمِ ه، ودامــغ الباطــل وُمــَدمِّ
ــة  ــره، ولعن ــّق وَمظَه ــور احل ــالع ن ــه مط ــد وآل ــار  اهللاحممَّ ــجر ن هم مس ــدوِّ ــىل ع ع

 .الضالل وُمسِعره
 :وبعد

 اهللاعـن فضـل اليـوم الَّـذي أهلــك : تأييـدكم وَخلَّـد تسـديدكم اهللافقـد سـألتم أدام 



  
  
  
  
  
  

  ١٢٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
عليـه مـن اللعنـة  )١(ر بـن اخلَطَّـابورسـوله ُعَمـ اهللافيه فرعون أهـل البيـت عـدّو 

والعذاب ماال يـدخل حتـت احلرصـ واحلسـاب وهـو اليـوم التاسـع مـن شـهر ربيـع 
ل  .األوَّ

قـني كالشــيخ املفيــد: إن قلـَت  وابــن  )٣(وابـن إدريــس )٢(قــد َذَكـر مجــٌع مــن املحقِّ
رشون مـن شـهر ذي احلّجـة ـتعـاىل انَّـه اليـوم التاسـع والعـ اهللارمحهـم  )٤(طاووس

 .راماحلّجة احل
وإن ذهبوا إىل ذلَك وبالغوا يف نفي ماعداه إالَّ اّن الَعَمَل املستمّر املستقّر يف سـائر : قلُت 

األمصار، ومجيع األعصار، يف مجيع بالد أهل اإليامن، انَّه اليوم التاسع من شـهر ربيـع 

                                                        
ق  آية . ١ امة اُملَحقِّ مة الَفهَّ د َمجيل َمحُّود العاِميل دام ظّله اهللاقال العالَّ ة املريزا الشيخ حممَّ والد : احلُجَّ

َله إىل »احلَطَّاب«ليس هبذا اإلسم بل هو  اهللاُعَمر لعنه  معة  »َخطَّاب«، لكنَّ ُعَمر َبدَّ يبتغي بذلك السُّ
كنَّى نفسه به وهجر اسمه  اهللاوذلك لوجود َفْرٍق بني َخطَّاب وَحطَّاب، وكذا أبو بكر لعنه اجلَيَِّدة 

 .إذ كانت لرجٍل صالٍح يف جزيرة العرب آنذاك »أبو بكر«لسامجته بخالف الُكنية  »عتيق«
 ).اهلامش( ٧٢٢عليه وآله وسلَّم، ص اهللاِعلم الَيقني يف َتنزيه سيِّد اُملرَسلني صىلَّ : انُظر

 .٤٢مساّر الشيعة يف خمترص تواريخ الرشيعة، ص: انُظر. ٢
ث النوري رمحه ِخالفًا للمحكّي عنه : -يف كتاب مساّر الشيعة- قال الشيخ املفيد : اهللا، ملا قال املحدِّ

ل: يعني-ويف اليوم التاسع منه  يوم العيد الكبري، وله رشٌح كبٌري يف غري هذا اَملْوِضع،  -ربيع األوَّ
 .وَأَمَر الناس أْن ُيَعيُِّدوا فيه، وُيتََّخَذ فيه اَملريس: عليه وآله وسلَّم اهللاَد فيه النَّبي صىلَّ وَعيَّ 

 .٢٦٢٠، ذيل ح٥٢٢، ص٢مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، ج: انُظر
 .٤١٩، ص١الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي، ج: انُظر. ٣
 .اهللارمحه  مل نعثر عىل هذا القول للسيِّد ابن طاووس. ٤
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ل ل)١(األوَّ  .، وعليه املعوَّ
اآلثار، عىل ما َنَقَلُه الثقاة وقد َوَرَد يف فضله ورشفه من لطائف األخبار، ورشائف 

 اهللاألخيار األبرار، من إجياب ُحرمة هذا اليوم وترشيفه وتعظيمه وتكريمه، وقد َأَمر 
اذه عيدًا ومتييزه  اهللاسبحانه وتعاىل نبيَُّه النَّبيه وعرتته وَبنيه صلوات  عليهم أمجعني باختِّ

ب إىل من بني سائر األعياد ورفع شأنه باإلفراد واإلرفاد وا جلَّ جالله فيه  اهللالتقرُّ
مات واملنكرات وبِرِّ اإلخوان من املؤمنني واملؤمنات  .بفعل اخلريات واجتناب املحرَّ

ــل  ــلوات وأكم ــل الص ــيهم أفض ــت عل ــل البي ــد أه ــًة عن ــه ُحرم ــم من ــيس أعظ فل
 .التحيَّات الزاكيات

َح قلو اهللافإنَّه اليوم الَّذي َأَقرَّ  ب أوالد البتول، يوٌم ُتْقَبـُل فيـه فيه عني آل الرسول، وَفرَّ
 .األعامل، وُتْغَفُر فيه الذنوب، وحتّط فيه األثقال

د بن جعفـر احلَُسـينّي احلـائرّي  د بن حممَّ ثني : ، قـال)٢(فقد روى أبو الفتوح حممَّ حـدَّ

                                                        
؛ ٣٧٩؛ وزاد املعاد، ص١٩٩، ص٩٥وج ١٣١، ص٣١وج ٥٣٠، ص٢٩بحار األنوار، ج: انُظر. ١

مة املجليس رمحه  اهللاوتاريخ قتل ُعَمر بن اخلَطَّاب لعنه  ؛ وأبواب ٤، ص)باللغة الفارسيَّة( اهللاللعالَّ
ام ال ل آل َخدَّ مة الفقيه خرض بن َشالَّ ، اهللانجفي العفكاوي رمحه اِجلنان وبشائر الرضوان للعالَّ

مة الشيخ ُحَسني آل ُعصفور رمحه ٧٧٠ص ؛ ٢٣٥، صاهللا؛ وسداد العباد ورشاد العباد للعالَّ
د عيل بن الوحيد البهبهاين رمحهام  مة الشيخ آقا حممَّ ، ٣٤٨، ص١، جاهللاومقامع الفضل للعالَّ

 .٧٦، ص٣، ج؛ منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة٤٣، ص٥؛ وجواهر الكالم، ج٣٦٥س
الثقة اجلليل صاحب املزار الكبري، فسقط وقع يف البني،  اهللاإن كان هو ابن املشهدي رمحه : أقول. ٢

بواسطة الفقيه األََجّل أبو الَفضل  اهللاَيروي عن عامد الدين الطربي رمحه  اهللاألنَّ ابن املشهدي رمحه 
ي ريض  وإن كان شخصًا . وهو ثقة) ٢٦٣ر الكبري، صكام يف املزا(عنه  اهللاشاذان بن َجَربئيل الُقمِّ



  
  
  
  
  
  

  ١٣٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـد بـن أيب القاسـم  الشيخ اإلمـام األجـّل العـاِمل العاِمـل ِعـامد الـدين أبـو جعفـر حممَّ

ر بن ياٍرس الطَّـَربّي : ، قال)١(الطََّربّي  : ، قـال)١(أخربين الشيخ املُقِرئ أبو اليقظان عامَّ
                                                                                                                                  

 اهللاملذكور، فال تّرض جهالة الشخص، ألنَّ شيخنا الشهيد الثاين رمحه  اهللاآخر غري ابن املشهدي رمحه 
أو . بتنصيص عدلني عليها: تعرف العدالة املعتربة يف الراوي"): رشح الدراية(يقول يف 

نقل، وغريهم من أهل العلم، كمشاخينا السالفني، من باالستفاضة، بأن تشتهر عدالته، بني أهل ال
د بن يعقوب الُكَلْيني، وما بعده، إىل زماننا هذا، ال حيتاج أحد من هؤالء املشايخ  عهد الشيخ؛ حممَّ
املشهورين، إىل تنصيص عىل تزكيته، وال تنبيه عىل عدالته، ملا اشتهر يف كل عرص، من ثقتهم 

ويؤّيده شيخنا . ، إنتهى"دالة، وإنَّام يتوقَّف عىل التزكية، غري هؤالءوضبطهم وورعهم، زيادة عىل الع
د بن احلسن احلُّر العاِميل رمحه  أنَّ كثريًا من : واحلّق : حيث قال) خامتة الوسائل(يف  اهللالشيخ حممَّ

مني، واملصنِّفني املذكورين يف كتب الرجال من غري تضعيٍف كذلك، ملا ظهر من  علامئنا، املتقدِّ
د قول الشهيد . آثارهم، واشتهر من أحواهلم، وإْن مل يرصحوا بتوثيقهم يف بعض املواِضع وممَّا يؤيِّ

ة عليهم السالم من بعض : الثاين هنا ه قد نقل، حصول وضع احلديث يف زمان ظهور األئمَّ أنَّ
ة عليهم السالم، أو عىل ال ون فيه عىل األئمَّ . كتب املعتمدةالضعفاء، وكان الثقات يعرضون ما يشكُّ

ة عليهم السالم خيربوهنم باحلديث املوضوع ابتداءًا، غالباً  ه وقع وضع . وكان األئمَّ ومل ينقل أنَّ
ة عليهم السالم، أصالً  وعىل . حديث يف زمان الغيبة، من أحد من مشهوري الشيعة، ونسب إىل األئمَّ

 اهللاو. ذلك، قطعًا، و هذا رضوريٌّ  ء من فلم يقع من علامء اإلماميَّة املشهورين يش: تقدير حتقيقة
 .أعلم
 .٢٣٨، ص٣٠وسائل الشيعة، ج: انُظر

د بن . ١ عامد الدين الطربي هو الشيخ العامل الثقة اجلليل والفقيه النبيه اإلمام الشيخ أبو جعفر حممَّ
د اآلميل املعروف بـ  كتاب  صاحب "عامد الدين الطربي"الشيخ الثقة اجلليل أيب القاسم عّيل بن حممَّ

و غريه، يروي عن أيب عيل بن شيخ ) اهللابشارة املصطفى لشيعة املرتىض عليهام وآهلام صلوات (
 ).هـ ٥٧٣(الطائفة، عن أبيه، و يروي عنه شاذان بن جربئيل والقطب الراوندي املتوىف سنة 
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ر إبراهيم بن نرص اجلُرجـاينّ  أخربنـا الشـيخ : ، قـال)٢(أخربين الشيخ اإلمام أبو املَُطهَّ
د بن َمحزة الَعَلوّي اآلُميلّ  د بن عّيل الَقزوينّي : ، قال)٣(الزاهد حممَّ ثني حممَّ ، عن )٤(حدَّ

د بن جريح البغـدادّي )٥(د بن عالء اهلمداّين الواسطّي حممَّ  : ، قـاال)١(، وحييى بن حممَّ

                                                                                                                                  
 .٢٨٦، ص٥سفينة البِحار، ج: انُظر

ث الشيخ الثقة اجلليل عامد  مة اُملَحدِّ ال أذكر فيه إال اُملسنَد من : ... اهللالدين الطربي رمحه قال العالَّ
 ...والزلفى اهللاألخبار عن املشايخ الكِبار والثقات األخيار، وما أبتغي بذلك إالَّ رضا 

 .١، صاهللابشارة املصطفى لشيعة املرتىض عليهام وآهلام صلوات : انُظر
ة عن بث اهللافكام َترى قد شهد الفقيه العامد الطربي رمحه  ا مرويَّ بوت أحاديث كتابه الرشيف وأهنَّ

 .املشايخ الكِبار والثقات األخيار، فكّل من جاء يف إسناد هذا الكتاب الرشيف ُيعَتَربُ ثقةً 
ه من ِرجال . ١  .١٠١، ص)اهللابشارة املصطفى لشيعة املرتىض عليهام وآهلام صلوات (ثقٌة ألنَّ
ه من ِرجال . ٢  ١٠١، ص)اهللالشيعة املرتىض عليهام وآهلام صلوات بشارة املصطفى (ثقٌة ألنَّ

 ."الشيخ الزاهد"بـ  اهللا؛ ووصفه عامد الدين الطربي رمحه ١٢٥وص
ه من ِرجال . ٣ ؛ ووصفه ١٠١، ص)اهللابشارة املصطفى لشيعة املرتىض عليهام وآهلام صلوات (ثقٌة ألنَّ

م ع"السيِّد الصالح"بـ  اهللاعامد الدين الطربي رمحه   .ليه، وترحَّ
مل نعثر عىل ترمجة له يف كتب الرجال حسب استقصائنا الناقص، ولكن هو من مشايخ شيخنا . ٤

د بن َمحزة الَعَلوي اَملرَعيش الطََّربي رمحه   .اهللالسيِّد الصالح حممَّ
د بن العالء بن ُكَرْيٍب  -َكُزَبْري -أبو ُكَرْيب : يف القاموس: اهللاقال املريداماد رمحه . ٥ خ شي: حممَّ

 .والذهبي يف خمترصه وصفه باألَزدّي، وحكم عليه باجلهالة، ولعلَّ ذلك من جهة تشيُِّعه. للُبخارّي 
 .٣٨٤، ص١، ج)مع تعليقات املريداماد(اختيار معرفة الرجال : انُظر

د بن عاِمر األشعرّي  "وأبو ُكَرْيب هذا روى عنه : وأقول أنا ء مشايخ  "احلَُسْني بن حممَّ من أجالَّ
 .، واألشعرّي هذا يكون ممَّن اتَّفق الُكّل عىل وثاقته]٤٦٥، ص١الكايف، ج: فی[ اهللاْينّي رمحه الُكلَ 



  
  
  
  
  
  

  ١٣٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
، واشتبه علينا أمره، فقصدنا أمحد بـن اهللالعنه  )٢(تنازعنا يف يوم قتل ُعَمر بن اخلَطَّاب

                                                                                                                                  
ث الشيخ عيل النامزي الشاهرودي رمحه . ١ مة اُملَحدِّ د بن حويج : اهللاقال العالَّ ) جريح(حييى بن حممَّ

ه، عن أمحد بن إسحاق روى السيِّد ابن طاوس يف كتاب زوائد الفوائد، عن. مل يذكروه: البغدادي
ل، وفيها دالالٌت عىل ُحسنه وكامله لة يف فضل اليوم التاسع من ربيع األوَّ ي الرواية املفصَّ  .الُقمِّ

 .١٦٢٤٩، رقم ٢٢٩، ص٨مستدركات علم رجال احلديث، ج: انُظر
اف رمحه . ٢ وَّ ث األديب الشيخ ياسني بن أمحد الصَّ مة اُملَحدِّ عيل بن إبراهيم  ُرِوَي عن: اهللاقال العالَّ

ه قال ات، عن الصادق عليه السالم، أنَّ : بن هاشم، عن أبيه، عن احلسن بن حمبوب، عن ابن الزيَّ
كانت ُصَهاك جارية لعبد املطَّلِب، وكانت ذات عجز كبري، وكانت ترعى اإلبل، وكانت من احلبشة، 

َق قلبه هبا، فبقى يقصدها من وكانت متيل إىل النكاح كثريًا، فنظر إليها ُنَفيل َجدُّ ُعَمر فهو اها وَتَعلَّ
ه ُصَهاك فأعجبُه  مرعى اإلبل فوقع عليها، فحملت منه باخلَطَّاب، فلامَّ أدرك البلوغ نظر إىل ُأمِّ
عجزها وتعلَّق هبا، فوثب عليها فحملت منه بَحنَْتمة، فلامَّ ولَدْهتا خافت من أهلها، فجعَلْتها يف ثوٍب 

ة بن الوليد، فحملها إىل منزله من الصوف، وألَقْتها بني ة، فوجدها هشام بن اُملَغْريَ  بيوِت أحشام َمكَّ
ها َحنَْتَمة، وكانت ُسنَّة العرب يف ذلك الزمان َمْن َربَّى لقيطًا أو يتيًام َيتَِّخذه ولدًا، فلامَّ  اها وَسامَّ وَربَّ

َجها فَأْوَلد منها ُعَمر، وكان بلغت َحنَْتَمة َنَظَر إليها اخلَطَّاب فامل إليها وخطبها من هشا م، فتزوَّ
ته  .اخلَطَّاب أباُه َوَجّده وخاله، وصاَرت َحنَْتَمة ُأّمه وأخته وعمَّ

 :فقيل يف هذا املعنى شعرٌ 
 مع علمـها بالزنا حرام زنْت ُصهاك بكّل علج

 ـها مـالمـفـام عـىل مثل ـاـفال َتُلْمـها عـىل زناه
 ها إمـامـعـم إنَّ ابـنـيز يامً تفـال تلـمها ولـم زن

 :إنَّ هذه األبيات ُتنسب إىل الصادق عليه السالم حيُث يقول: وقيل
ُه َخــاُلـُه َوَوالِـ ــُتـهُ  ُدهُ ـَمـْن َجـدُّ ــُه ُأْخــُتــُه َوَعـمَّ  َوُأمُّ

 ُيـنْـكِـَر َيـْوَم اْلـَغـِديِر َبْيَعَته َأْجَدُر َأْن ُيْبِغَض اْلَوِيصَّ َوَأنْ 
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ي صاحب العسكرّي عليه السالم بمدينة ُقـم، وقرعنـا عليـه البـاب  )١(إسحاق الُقمِّ
هو مشغوٌل بِعيالِه، فإّنه يـوم عيـٍد، : بِيٌَّة ِعراِقيَّة، فسألناها عنه، فقالْت فَخَرَجْت إلينا َص 

األضحى، ويوم الفطر، ويوم الغدير، ويـوم : إّن أعياد الشيعة أربعةٌ ! اهللاسبحان : فقلنا
ـد : اجلمعة، قالْت  فإنَّ أمحَد ابـن إسـحاق َيـروي عـن سـيِّده أيب احلسـن عـّيل بـن حممَّ

أّن هذا اليوم يوم عيد، وهو أفضُل األعيـاد عنـد أهـل بيـت : المالعسكري عليهام الس
ٍد صلوات  فاسـتأذين لنـا بالـدخول : عليه وعليهم أمجعني وعند مواليهم، ُقلنـا اهللاحممَّ

فيه بنا  .عليه، وعرِّ
ــِزٌر بمئــزٍر لــه، وُحمَتبــى بكســائه، وهــو يمســح وجهــه، : قــاال فخــرج إلينــا وهــو ُمتَّ

َأ َو هـذا يـوم عيـٍد؟ : إّين قـد كنـُت اغتسـلت للعيـد، ُقلنـا: فأنكرنا ذلك عليه، فقـال
، فَأْدَخَلنــا داره وَأْجَلَســنا عــىل -وكــان يــوم التاســع مــن ربيــع األّول-َنَعــم؛ : قــال

 .رسيره
كام -إّين قصدُت موالي أبا احلسن العسكري عليه السالم مع مجاعٍة من إخواين : وقال

ا بالدخول عليه يف مثل هذا اليوم بُِرسَّ َمْن َرَأى، واست -َقَصْدُمتاين وهو يوم التاسع -أذنَّ
ل ، فرأينا سّيدنا عليه السالم قد َأَمَر كّل واحٍد من َخَدِمه أن يلـبس -من شهر ربيع األوَّ

                                                                                                                                  
َرر يف َرشح َبقر َبطِن ُعَمر لعنه : نُظرا  ).خمطوط( اهللاِعقد الدُّ

مة اِحليلِّ رمحه . ١ بن َسعد بن مالك بن األَحَوص  اهللاأمحد بن إسحاق بن عبد : اهللاقال العالَّ
ّي  يَِّني، روى عن أيب جعفر الثاين وأيب احلسن عليهام : األشعرّي، أبو عّيل الُقمِّ ثقة، كان وافد الُقمِّ

ل ا يَِّني، رأى صاحب الزمان عجَّ د عليه السالم، وهو شيخ الُقمِّ ة أيب حممَّ تعاىل  اهللالسالم، وكان خاصَّ
 .فرجه الرشيف

 .٨، رقم ١٥ُخالصة األقوال، ص: انُظر



  
  
  
  
  
  

  ١٣٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ما يمكنه من الثياب اجلَُدد، وكان بني يديه عليه السالم جممرٌة وهو حيرق الُعود بنفسه، 

ّدد ألهل البيت عليهم الصلوة والسالم يف مثـِل هـذا هل جت! اهللايا ابن رسول : فقلنا له
وأيُّ يوٍم أعظم ُحْرَمًة عند أهل البيِت علـيهم الصـلوة : اليوم َفَرٌح؟ فقال عليه السالم

 !والسالم من هذا؟
وهو اليوم -أّن ُحَذيفة ابن اليامن دخل يف مثل هذا اليوم : ولقد حّدثني أيب عليه السالم

رأيُت : عليه وآله، قال ُحَذيفة اهللاصىلَّ  اهللاعىل جّدي رسول  - لالتاسع من ربيع األوَّ 
سيِّدي وموالي أمري املؤمنني عليه السالم وَوَلَديه احلسن واحلسني عليهام الصلوة 

م يف وجوههم عليهم  اهللاصىلَّ  اهللاوالسالم يأكلون مع رسول  عليه وآله وهو يتبسَّ
 .السالم

ُكـال هنيئـًا لكـام بركـة هـذا اليـوم : هام السـالمويقول لولديـه احلسـن واحلسـني علـي
ُه وَعـُدوَّ جـّدكام، ويسـتجيب فيـه  اهللاوسعادته؛ فإّنـه اليـوم الَّـذي يقـبض  فيـه َعـُدوَّ

ُكام  .ُدعاء ُأمِّ
ه اليوم الَّذي يقبل   .فيه أعامل شيعتكام وحمّبيكام اهللاُكال فإنَّ

ــول  ــه ق ــدق في ــذي يص ــوم الَّ ــه الي ــال فإنَّ ــاىل اهللاُك ــَام «: تع ــَة بِ ْم َخاِوَي ــوُهتُ ــَك ُبُي َفتِْل
 ].٥٣سورة النمل ، اآلية [» َظَلُمواْ 

 .ُكال فإّنه اليوم الَّذي ُتكسـر فيه شوكُة مبغض جّدكام ونارص عدّوكام
ُكــال فإّنــه اليــوم الَّــذي ُيْفَقــُد فيــه فرعــوُن أهــل بيتــي وظــاملهم وغاصــبهم 

 .حّقهم
ــد  ــذي يعم ــوم الَّ ــه الي ــال فإّن ــه  اهللاُك ــاًء   إىلفي ــه َهَب ــٍل فيجعل ــن عم ــوا م ــا عمل م

 .منثوراً 
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ويف ُأّمتِك وأصحابك من هيتك هذه احلرمة؟، فقـال ! اهللايا رسول : فقلت: قال حذيفة
أَُّس علـيهم ويسـتعمل ! يا حذيفة: عليه وآله اهللاصىلَّ  اهللارسول  ِجْبٌت من املنافقني َيَرتَ

تي الرياء، ويدعوهم إىل نفسه، وحيمل عىل ة اِخلزي، وَيُصـدُّ النـاس عـن يف ُأمَّ  كتفه ُدرَّ
ُف كتاب اهللاسبيل  رِّ ، وُيَغريِّ ُسنَّتي، ويشتمُل عىل إرث ولـدي، وينسـب نفسـه اهللا، وُحيَ

ب  اهللاعلًام من بعدي، ويستحلُّ أموال  من غري ِحلِّـه، وينفقهـا يف غـري طاعتـه، وُيَكـذِّ
ها،  َبُه ابنتي عن حقَّ هبا، ويأمر برضهبا، وحرق منزهلا، و وحيرق كتا[أخي ووزيري، وَجيْ

ُب قوهلا، دعاءهـا يف مثـل هـذا  اهللاعليـه، فيسـتجيب  اهللافتـدعو ] يرد شهودها، وُيَكذِّ
 .اليوم

تــدعو رّبــك ليهلكــه يف حياتــك، فقــال النبــّي ! اهللايــا رســول : قلــُت : قــال حذيفــة
ــا ســبق يف  اهللاال ُأحــبُّ أن أجــرتئ عــىل قضــاء ! يــا ُحَذيفــة: عليــه وآلــه اهللاصــىلَّ  ملَِ

أن جيعـل اليـوم الَّـذي يقبضـه فيـه إليـه فضـيلًة عـىل سـائر  اهللاُحْكمه، لكنَّني سألُت 
ام، ليكون ذلك ُسنًَّة َيْسَتنُّ هبا َأِحبَّائي وشيعة أهل بيتي وُحمبِّيهم  .األيَّ

ـك وأهـَل بيتـَك ! يا حمّمد: َجلَّ ِذكره، فقال يل اهللافأوحى   كان يف سابق علمي أن َيمسَّ
َنَصْحَتُهم وخـانوك، ] ِممَّنْ [ِحمَُن الدنيا وبالياها وُظلم املنافقني والغاصبني من عبادي، 

ــتهم  بوك، وانتجب ــذَّ ــيتهم وَك ــحوك، وَأرَض ــافيتهم وكاش ــوك، وص ــتهم وغّش وحمض
يت وُسلطاين، ألفـتحنَّ عـىل مـن يغصـب بعـَدك علّيـًا  وَسلَّموك، فإّين ُأويل بَحْويل وُقوَّ

ُه أ لَف باب من سفال الفيلوق، وَألَْصـلَِينَُّه وأصـحابه قعـرًا ُيرشـف عليـه وصيَّك َحقَّ
إبليس فيلعنه، وَألَْجعَلنَّ ذلك املنافق عربًة يف القيامة لفراعنة األنبياء وأعداء الـدين يف 
املحشـر، وَألَْحشـرّهنم وأولياءهم ومجيع الظلمة واملنـافقني إىل جهـنّم ُزرقـًا كـاحلني، 

ًة َخزايا م فيها أبد اآلبدين َأِذلَّ  .نادمني، وَألَُخلَِّدهنَّ



  
  
  
  
  
  

  ١٣٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـد لـن يرافقـك وصـيََّك يف منزلتــك إالَّ بـام يمّسـه مـن البلـوى مـن فرعونــه ! يـا حممَّ

ــن  ــاس ع ــدُّ الن ـــرك يب، ويص ــي، ويش ل كالم ــدِّ ، وُيَب ــَيلَّ ــرتئ َع ــذي جي ــبه الَّ وغاص
تِك، ويكفر يب من غري يشءٍ   .سبييل، وينصب نفسه ِعْجًال ألُمَّ

ــوم،  إّين  ــيُكم أن يتعّيــدوا يف هــذا الي بِّ قــد َأَمــْرُت أهــل ســبع ســاموايت لشــيعتكم وُحمِ
ــور،  ــت املعم ــذاء البي ــي ح ــْرِيسّ كرامت ــبوا ُك ــْرُهتم أن ينص ، وَأَم ــه إيلَّ ــذي أقبض الَّ

بِّيكم من ولد آدم ، ويستغفروَن لشيعتكم وُحمِ  .ويثنوا َعَيلَّ
ام من ذلك اليوم؛ وال وَأَمْرُت الكرام الكاتبني أن يرفعوا القلم ع ن اخللق كّلهم ثالثة أيَّ

 .أكتب عليهم خطاياهم كرامًة لك ولوصّيك
د إّين جعلُت ذلك اليوم عيدًا لَك وألهـل بيتـك، وملـن يتـبعهم مـن املـؤمنني، ! يا حممَّ

يت وجاليل وارتفاع مكاين، َألَْحبَُّونَّ َمـْن ُيَعيِّـُد ذلـك  ولشيعتهم، وآليُت عىل نفيس، بعزَّ
كتبُتــه يف [أقربائــه وَذِوي َرِمحــه ] عيَّـَد يف[ـــمن ]فـــ[وم حمتســبًا ثــواب اخلـافقني، اليـ

وَألَِزيَدنَّ يف ماله، إْن َأْوَسَع عىل نفسه وِعياله فيه، وَألَْعتَقنَّ من النار يف كـلِّ ] الفائزين،
حوٍل يف مثل ذلك اليوم مائة ألف ألف مـن مـواليكم وشـيعتكم، وألجعَلـنَّ َسـْعَيُهم 

 .شكورًا، وذنبهم مغفورًا، وأعامهلم مقبولةم
ــة ــال حذيف ــول : ق ــام رس ــّم ق ــىلَّ  اهللاث ــلمة،  اهللاص ــدخل إىل ُأّم س ــه، ف ــه وآل علي

ورجعُت عنه وأنـا غـُري شـاكٍّ يف أمـر الشـيخ الثـاين حتَّـى َتـَرأََّس بعـد وفـاة رسـول 
ر عليــه وآلــه، ونــتج الّرشــ، وعــاود الكفــر، وارتــدَّ عــن الــدي اهللاصــىلَّ  اهللا ن، وشــمَّ

ــة،  َ املِلَّ ــريَّ ــنن، وَغ ــدع الس ــوحي، وأب ــت ال ــرق بي ــرآن، وأح ف الق ــرَّ ــك، وح للمل
ــراء  ب فاطمــة الزه ــه الســالم، وكــذَّ ــؤمنني علي ــنَّة، وردَّ شــهادة أمــري امل ل السُّ وبــدَّ
ة عــني  عليهــا الســالم، وَغَصــَب فــدك، وأرىض املجــوس والنصــارى، وأشــجى ُقــرَّ
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٣٧ 

نََن كلّ  َ السُّ هـا، وَدبَّـَر عـىل قتـل أمـري املـؤمنني عليـه السـالم، وأظهـر املصطفى، وَغريَّ
ــلَّ  ــا أح م م ــرَّ ــْوَر، وَح م اهللاْجلَ ــرَّ ــا َح ــلَّ م ــراء اهللا، وأح ــة الزه ــه الزكيَّ ــم وج ، ولط

ــول  ــرب رس ــعد من ــالم، وص ــا الس ــىلَّ  اهللاعليه ــًام،  اهللاص ــبًا وُظْل ــه َغْص ــه وآل علي
 .وافرتى عىل أمري املؤمنني عليه السالم

دعـاء سـيَِّديت ومـواليت عليهـا السـالم عـىل ذلـك الكـافر  اهللافاستجاب : فةقال حذي
عليـه؛ فـدخلُت عـىل مـوالي أمـري  اهللاقتله عىل يدي قاتلـه رمحـة  اهللالفاجر، فَأْجَرى 

املؤمنني عليه السالم ُأَهنَِّئُه بقتل املنافق، ورجوعه إىل دار االنتقام، فقال يل أمري املؤمنني 
عليه  اهللاصىلَّ  اهللاَأ َتْذُكُر اليوم الَّذي دخلَت عىل سيِّدي رسول ! حذيفةيا : عليه السالم

َنَعم، يـا أخـا رسـول : وآله وأنا وسبطاه نأكل معه؟ َفَدلَُّك عىل فضل هذا اليوم؟ قلُت 
، وإينِّ َألَعرف ]به[عني آِل الرسول ] فيه[ اهللاَأَقرَّ ] الَّذي[هذا اليوم  اهللاهو و: فقال! اهللا

ُأِحبُّ أن تسـمعني ! يا  أمَري املؤمنني: فقلُت : اليوم اثنني وسبعني اسًام، قال ُحَذيَفةُ هلذا 
ل-أسامء هذا اليوم   .-وكان يوم التاسع من شهر ربيع األوَّ

 :فقال أمري الؤمنني عليه السالم
 هذا يوم االسرتاحة،] ١[
 هذا يوم تنّفس اْلُكْرَبة،] ٢[
 الثاين،] الغدير[والعيد ] ٣[
 ويوم حّط األوزار، ]٤[
 ويوم احلبوة،] ٥[
 ويوم َرْفِع القلم،] ٦[
]٧ [،  ويوم اهلُُدوِّ



  
  
  
  
  
  

  ١٣٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ويوم العافية،] ٨[
َكة،] ٩[  ويوم الَربَ
 ويوم الثارات،] ١٠[
 األكرب، اهللاويوم عيد ] ١١[
 ويوم ُيسَتجاُب فيه الدعاء،] ١٢[
 ويوم املوقف األعظم،] ١٣[
 ويوم الرشط،] ١٤[
 ]ويوم التوايف،] ١٥[
 ،]وُلبس البياض[ويوم نزع السواد ] ١٦[
 ويوم ندامة الظامل،] ١٧[
 ويوم انكسار الشوكة،] ١٨[
 ويوم َنْفِي اهلُُموم،] ١٩[
 ويوم الُقنُوع،] ٢٠[
 ويوم َعْرِض الُقدَرة،] ٢١[
ْفح،] ٢٢[  ويوم الصَّ
 ويوم َفَرِح الشيعة،] ٢٣[
 ويوم التوبة،] ٢٤[
 ويوم اإلنابة،] ٢٥[
 كاة الُعْظمى،ويوم الز] ٢٦[
 ،]الثاين[ويوم الفطر ] ٢٧[
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٣٩ 
 ويوم َسْيِل النغاب،] ٢٨[
ِع الريق،] ٢٩[ رُّ  ويوم َجتَ
 ويوم الرضا،] ٣٠[
 وعيد أهل البيت عليهم السالم،] ٣١[
 بنو إرسائيل،] به[ويوم ظفرت ] ٣٢[
 أفعاَل الشيعة، اهللاويوم َيْقَبُل ] ٣٣[
 ويوم تقديِم الصدقة،] ٣٤[
 رة،ويوم الزيا] ٣٥[
 ويوم َقتِل املنافق،] ٣٦[
 ويوم الوقِت املعلوم،] ٣٧[
وِر أهِل البيت عليهم السالم،] ٣٨[  ويوم ُرسُ
 ويوم املشهوِد،] ٣٩[
]٤٠ [،  ويوم اْلَقهِر عىل الَعُدوِّ
 ويوم حمو الضاللة،] ٤١[
 ]ويوم َيَعضُّ الظاملُ عىل َيَدْيِه،] ٤٢[
 ويوم التنبيه،] ٤٣[
 ويوم التبشري،] ٤٤[
 ويوم الشهادة،] ٤٥[
 ويوم التجاُوز عن املؤمنني،] ٤٦[
 ويوم الزهرة،] ٤٧[



  
  
  
  
  
  

  ١٤٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ويوم الُعرف،] ٤٨[
 ،]به[ويوم املُسَتطاِب ] ٤٩[
 ويوم َذهاِب ُسلطاِن املنافِق،] ٥٠[
 ]ويوم الُعُذوَبة،] ٥١[
 ويوم التسديد،] ٥٢[
 املؤمن،] فيه[ويوم يسرتيح ] ٥٣[
 ويوم املُباِهَلة،] ٥٤[
 فاِخَرة،ويوم املُ ] ٥٥[
 ويوم قبوِل األعامل،] ٥٦[
 ويوم التَّْبجيِل،] ٥٧[
]٥٨ [، ِّ  ويوم إذاَعة الرسِّ
 ويوم َنْرصِ املَظلوِم،] ٥٩[
 ويوم الزيادة،] ٦٠[
 ويوم التََّودُّد،] ٦١[
 ويوم التََّحبُِّب،] ٦٢[
 ويوم الُوُصوِل،] ٦٣[
 ويوم التَّزكية،] ٦٤[
 ويوم َكْشِف البَِدِع،] ٦٥[
هِد يف الكبائِِر،وي] ٦٦[  وم الزُّ
 ويوم التَّزاُور،] ٦٧[
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٤١ 
 ويوم الِعَباَدة،] ٦٨[
 ويوم املوِعَظِة،] ٦٩[
 ويوم االستِسالم،] ٧٠[
 ]ويوم النَّْحِر،] ٧١[
 .]ويوم الَبقرِ ] ٧٢[

لـو مل : فقمُت مـن عنـد أمـري املـؤمنني عليـه السـالم، وقلـُت يف نفســي: قال ُحَذيفة
 .رجو به الثواب إالَّ فضل هذا اليوم لكان ُمنايأدرك من أفعال اخلري وما أ

د بن جريح البغدادّي  د بن عالء اهلمداين، وحييى بن حممَّ فقام كلُّ واحـٍد منّـا : قال حممَّ
ي، وُقلنا له ْفَتنـا : فقّبل رأس أمحد بن إسحاق الُقمِّ احلمد هللا الَّذي قيَّضك لنـا حّتـى َرشَّ

 .ُه وَعيَّدنا ذلك اليوم عيدًا مباركاً بفضِل هذا اليوِم، ورجعنا ِمْن ِعنْدَ 
هــذه رســالتي إلــيكم يف ! تعــاىل بحفظــه وَكَألَُكــم برعايتــه اهللافيــا إخــواين حفظكــم 

ــوا إىل  جــّل جاللــه بالعبــادة فيــه، واإلحســان إىل  اهللابيــان فضــل هــذا اليــوم، فتقّرب
ــ ــَعفاء، وذوي احلاجــة واملســكنة، وإخــراج الصــدقة، وبــّر اإلخــوان، وَحصِّ نوا الضُّ

 .أموالكم وأنفسكم بعمل اخلري يف هذا اليوم الرشيف
واعلموا أنَّه َمْن قـّدم خـريًا وجـده أحـوج مـا يكـون إليـه، وأنَّ بـذل املوجـوِد غايـة 
اجلوِد، فافعلوا مـن اخلـري مـا قـدرتم عليـه، َفَكـْم ِمـْن جاهـٍل يبخـل باملِـه أْن ينفقـه 

ة تعــاىل ُثــمَّ يــويص إىل غــريه أْن ين اهللايف ســبيل  فقــه عنــه بعــد موتــه و هــذا ِمــْن ِشــدَّ
 .اجلهل والغباوةِ 

َأِعدَّ : ، فقال عليه السالم!اهللاَأْوِصني، يا ابن رسول : وقال رجٌل للصادق عليه السالم
م زادك لُِطوِل َسَفِرَك، وُكْن َوِيصَّ نفسك، وال تأمن غريك أن يبعث إليَك  جهازك، وَقدِّ



  
  
  
  
  
  

  ١٤٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
موا رمحكم )١(بام يصلحك روا ُكال� يكون علـيكم، خِّ ؤَ فضًال يكن لكم، وال تُ  اهللا، فقدِّ

ـام حياتـه، واملغبـوط َمـْن ثّقـل بالصـدقة واخلـريات موازينـه،  فإنَّ املغبوَن َمْن ُغبَِن أيَّ
 .)٢(وَأحَسن يف اجلنَّة ِمهاَدُه، وَطيََّب هبا عىل الرصاط مسلكه

ي، وأنـا ! ا عـيلّ يـ: عليـه وآلـه لعـيلٍّ عليـه السـالم اهللاصىلَّ  اهللاوقال رسول  أنـَت ِمنـِّ
 ؛)٤(، ٌأِحبُّ لَك ما ُأِحبُُّه لنفيس، وَأْكَرُه لَك ما َأْكَرُهُه لنفيس)٣(منَك 

 :اْحَفْظ َعنِّي مخس خصالٍ 
 ال تشتمّن باملوت، فإنَّك الحٌق عن قريٍب،] ١[
ـــه ] ٢[ ـــيه، ويف رمح ـــقٌّ تقض ـــه ح ـــريض، فإنَّ ـــادة امل ـــن عي ـــأمنَّ م  اهللاوال تس

 ختوض،
ـــَك وال ] ٣[ ـــي ل ـــاِر، وال َيف ـــن الن ـــه قطعـــة م اب، فإنَّ ـــذَّ ـــيم الك تصـــحبنَّ اللئ

،  بعهٍد، وال َيدوم لَك عىل ُودٍّ
ـــاق، ] ٤[ ـــن النف ـــف م ، واخلُل ـــقٌّ ـــَد ح ـــإنَّ الوع ـــف، ف ـــال ختل ـــدَت ف وإذا وع

 والنفاق من النار،
ســــيجعل لــــَك  اهللاوإذا َأَرْدَت أمــــرًا فتــــدّبره، وعليــــَك بــــالتَُّؤَدِة، فــــإنَّ ] ٥[

 .)٥(وَخمرجاً  َفَرجاً 
                                                        

 .١٢، املجلس السابع واألربعون، حاهللاأمايل الشيخ الصدوق رمحه . ١
 .٨والعرشون، ذيل ح ، املجلس الثالثاهللاأمايل الشيخ الصدوق رمحه . ٢
 .١١، ح٦٤٢، ص٢، جاهللاكتاب ُسَليم بن ِقْيس اِهلالّيل رمحه . ٣
 .٧٧٥، ح٢٥٣، ص١من ال حيرضه الفقيه، ج. ٤
ه. ٥  .مل نعثر عليه يف مظانِّ
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٤٣ 

، فإنَّ أعامرنا تفنى ونحن يف غفلـٍة، واعملـوا خـريًا يف اهللابمواعظ  اهللافاتَّعظوا رمحكم 
ا وعـنكم  اهللادار املُْهَلة؛ نفعنا  اكم باملوعظة احلسنة، وتقبَّل منَّا ومنكم، وجتـاوز عنـَّ وإيَّ

 .بَمنِّه وَكَرِمه وُجوِده
ــتغفر  ــا أس ــم، وأســتود اهللاوأن ــيم يل ولك ــري العظ ــه خ ــاكم، إنَّ ــ وإيَّ ــي ونفيس عه دين

 .ُمْسَتْوَدٍع وحفيظٍ 
ْلُت، وإليه ُأنيُب اهللاوما توفيقي إالَّ ب  .، عليه َتَوكَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  

  ١٤٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 )١(بإسمه العزيز األعلی

احلمد هللا اّلذي أظهر احلّق ولو كره املرشكون وبّني املنهاج لذوی اإلحتجاج ولو نبذه 
 .املبطلون
 .ا حمّمد صفوته من برّيته وعلی الّطاهرين املعصومني من عرتتهعلی سّيدن اهللاوصّلی 

هذا أذان ألصحاب اآلذان وإعالم ملن هيتدي باإلعالم وإرشاد ملن طلب اإلرشاد 
اإلحلاد وأطرح العصبّية واهلوی وأختار النجاة ) ٢(وتاب من العناد وعطف علی

 الَ  َو : تعالی اهللاقني، قال واهلدی وترک الّتقليد وأنعم النّظر ودخل يف الّدين علی ي
بَُل  َتّتَِبُعوا َق  الّسُ  ).٣( َسِبيِ�ِ  َعْن  ِبُ�ْم  فََتَفّرَ

 :وقال الّشاعر
  الّطرق شـّتی وطريـق احلـّق واحـدة

 

  
  والّســـالكون طريـــق احلـــّق آحـــاد  

 

إمراء نظر لنفسه قبل حلول رمسه وإنتبه من نومة الغفلني ومتّسک بحبل  اهللافرحم 
شرتی نفسه من زخارف املبتدعني من أصحاب العامئم والطيالس، الصاحلني وإ

                                                        
الظاهر أن املصنف أبتدأ الكتاب هبذا الكالم وأضاف الكاتب البسملة اليه بعد، كام يظهر من )  ١

 .التأمل يف النسخ
والصحيح عندي ما ذكره املصّحح يف احلاشية كام يتبّني لک ). ذكره يف حاشية سه(عن؛ الظاهر، )  ٢

 .بأدنی تأمل فی معنی املراد من الكالم، فتأّمل
 .١٥٣:سورة األنعام، رقم اآلية)  ٣
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والربانس املنصوبة شباكهم يف ) ١(وتباعد من تلبيسات املبطلني من أرباب الفوط
املساجد واملدارس املوسبمني بأهل الّسنة وهم أصل البدعة وحيسبون أّهنم حيسنون 

) ٣(وأبصارهم وُجسمت أسامعهم) ٢(صنعًا اّلذين إمتألت من املحاالت واخلرافات
عليها جسومهم وعظمت فيها عظامهم ورضب علی قلوهبم باإلشتباه، فرّدوا أيدهيم 

) ٦(وال يكاد) ٥(لتلک األباطيل والّتامثيل) ٤(يف األفواه وأقيم يف صدورهم الّتأويل
إذا نّبهه منّبه بالّنظر يف أمره ويضيق ) ٩(نفسه) ٨(منهم يتجارسعلی أن كّذب) ٧(أحد

 .أرخص املهالک) ١٠(ملسالک ويظنعليه ا
عليه لشّدة ما أشعره من هيبة الباطل ) ١(والّسامء تسقط) ١١(و يوّد أّن األرض يبتلعه
 .وحتسبون أّهنم مهتدون

                                                        
 .الغوط،خ ل)  ١
 .انحرافات،خ ل)  ٢
 .جشمت، خ ل)  ٣
 .تئاويل، خ ل)  ٤
 .التامس، خ ل)  ٥
 .كياء، خ لكياد؛ )  ٦
 .لبد، خ ل)  ٧
كذا وجدنا الكلمة يف نسخة والظاهر كوهنا إّختذت وصار كام قرأناها (جيذب؛ حتدث؛ ختذت )  ٨

 ).لذهاب بعض احلروف واألوراق بأيدي الّزمان
 .نصبه، خ ل)  ٩

 .قطن، خ ل)  ١٠
 .يتبّلعه، خ ل)  ١١



  
  
  
  
  
  

  ١٤٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :فقال أمرياملؤمنني

 ة ـمــيــال هبــــّرجـن الــي إّن مــنــإب
 رصـميع املبـــل الّس ــــورة الّرجـيف ص

 اله ـيف م) ٣(بةيـــبكّل مص) ٢(ناً ـــفط
 )٦) (٥(نه مل تشعرـبدي) ٤(وإذا أصيب

 .موتی) ٨(احليوة من جممع) ٧(أعمی يقوده عميان يرجو
ةً  َيا ِزءُوَن  ِبهِ  َكانُوا ِإّالَ  َرُسوٍل  ِمْن  َيأِْتِ�ْم  َما الِْعَبادِ  َعَ�  َحْ�َ فان انتبه ) ٩(�َْسَ�ْ

والّتضليل، وأباحوا دمه باألباطيل؛  أحدهم رموه بالّزندقة والّتعطيل، ولقبوه بالكفر
أال تری فالنًا يف سنّه وفالنًا يف . عبت آهلتنا وسّفهت علامئنا وجّهلت آبائنا: وقالوا

ينَ  َقاَل  َكٰذلَِك علمه كانوا علی باطل وأنت علی حّق؟  ِ مثل ) ١٠(َيْعلَُموَن  الَ  اّ�َ

                                                                                                                                  
 .سقط، خ ل)  ١
 .فطن؛ خ ل)  ٢
 .رزّية؛ خ ل)  ٣
 .ظاهر صّحة ما يف املتنأجيب، وال)  ٤
 .يشعر؛ خ ل)  ٥
 .١٨٢: ديوان اإلمام عيل عليه السالم، ص)  ٦
 .يراجو؛ أيرجو؛ خ ل)  ٧
 .هذه الكلمة غري مقروئة، فاثبتناها بالقياس)  ٨
 .٣٠:سورة يس، رقم اآلية)  ٩

 .١١٣:سورة البقرة، رقم اآلية)  ١٠
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َ : قوهلم ْكُر  َعلَْيهِ  أُْنِزَل  أ ُ  َيكُونُ  أَّ�َ ) ١(َبْينِنَا ِمنْ  اّ�ِ هذا ) ٢(َعلَْينَا الُْمْلُك  َ�
ُ به و ) ٣(رافّيض، فارفضوه؛ ومبتدع ،فاقتلوه؛ ونّكلوا قُوه  آِ�ََتُ�ْم  اْنُصُروا َو  َحّرِ

 ).٤(فَاِعِلنيَ  كُنُْ�ْ  ِإْن 
 ).٥(إّنا نخاف أن يبّدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد

                                                        
 .٨:سورة ص، رقم اآلية)  ١
 .٢٤٧:يةسورة البقرة، رقم اآل)  ٢
ُل به غريه فهو نِْكٌل،  رضب من اللجم و القيود، و كل يش: النِّْكُل و النََّكُل : قال يف العني)  ٣ ء ُينَكَّ

 :قال 
 و يف السيف نِْكٌل للعصا غري أعزل عـهـدت أبـا عـمـران فـيـه نـهـاكـة

رضبا بكفي :به إذا جبن عنه، قاليقال َنكَل الرجُل عن صاح. متيمية، و َنَكَل حجازية: و َنكَِل َينَْكُل 
االمتناع : حاد عنه، و النُُّكوُل عن اليمني: و َنَكَل عن اليمني. مل ينَكل عن صاحبه: بطل مل َينَْكْل أي

شجرة : النُّْلُك  نلك.اسم ملا جعلته َنَكاًال لغريه، إذا بلغه، أو رآه خاف أن يعمل عمله: و النََّكاُل . منها
 )٣٧١: ، ص٥ كتاب العني، ج.(ٌة، و هي شجرة محلها زعرور أصفرُنْلكَ : الدب، الواحدة

ٌب من اللُّْجم و الُقُيودِ : النِّْكُل : ويف املحيط يف الّلغة ه و ُكلُّ َيشْ . َرضْ َمامُ . ٍء ُيْنَكُل به َغْريُ و َنَكَل .و الزِّ
ةٌ  ه َلنِْكُل . و هو نِْكٌل ألعدائه و َنَكٌل . ٌل و َرُجٌل َنَكٌل و نِكْ . عن ِقْرنِه َينُْكُل، و َنكَِل َينَْكُل، ِحَجاِزيَّ و انَّ

ه: و النََّكاُل .َرشٍّ و َنَكُل َرشٍّ  ْلُته َتنْكِْيًال .اْسٌم ملَِا َجَعْلَته َنَكاًال لَغْريِ ْيته َعّام ُيِرْيُد كائنًا َمْن : و َنكَّ َنحَّ
ُجَل  »لنََّكلِ ُحيِبُّ النََّكَل عىل ا اهللاإِنَّ «: يف َحِديٍث َمْرفوعٍ  و.كانَ  َب عىل الَفَرِس   أي الرَّ الَقِويَّ اُملَجرَّ

ب لو: و النََّكُل .الَقِويِّ اُملَجرَّ  ). ٢٦٥: ، ص٦ املحيط يف اللغة، ج.(ِشْبُه الِعنَاج يف الدَّ
 .٦٨: سورة األنبياء، رقم اآلية)  ٤
ُه إِينِّ أََخاُف َأْن َو َقاَل فِْرَعْوُن َذُروِين َأقْ : أشار بقوله إلی ما ورد يف املصحف)  ٥ تُْل ُموَسى َو ْلَيْدُع َربَّ

َل ِدينَُكْم َأْو َأْن ُيْظِهَر ِيف اْألَْرِض اْلَفَسادَ   .٢٦: سورة غافر، رقم االية. ُيَبدِّ



  
  
  
  
  
  

  ١٤٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  إذا أخـــــربهتم بـــــاحلّق يومـــــاً 

 

  
ــــواهتم يتضــــاحكونا   ــــت غ   رأي

 

  وقــــالوا رافضــــــي قلـــــت مل ذا

 

  
ـــلينا   ـــت الفاض ـــد رفض ـــالوا ق   فق

 

 
 ) ١(فصار املحّق غرضًا لسهام الغيبة وعلًام للوقيعة؛ يكّذب ويلّقب ويفضض

                                                        
وا: الَفضُّ :يف املحيط)  ١ ُق النّاِس َبْعَد اْجتِامِعهم، َفَضْضُتهم فاْنَفضُّ َض من: و الُفَضاُض .َتَفرُّ  ما َتَفضَّ

 َ ه؛ أي َتَكرسَّ ُه َفّضاً .َعْظٍم و َغْريِ ته: و َفَضْضُت اخلاَتَم أُفضُّ و . فاكَ  اهللاال َيْفُضِض : و يقولون. َكَرسْ
ُجلِ : الَفَضُض  و أْنَت يف ُصْلبِه «: تعالی ملَِْرَوانَ  اهللاَقْوُل عائشَة لعنه  و منه . ما اْنَفضَّ من ُنْطَفِة الرَّ

ٌد في »َفَضٌض  دِّ ام أْنَت َفَضٌض من «: عليه ملَِْرَوانَ  اهللاقال احلَُسْنيُ بن عيلٍّ صلوات  و. هأي ُمَرتَ إنَّ
ةُ . »َخَرَج من َفَضِض احلَٰىص «: تعايل اهللايف َحِديِث ُعَمَر لعنه  و.»َلْعنَةٍ  : و الَفْضَفَضةُ . َمْعُروفةٌ : و الِفضَّ

َق : و َتَفْضَفَض َبْوُل الناَقةِ . و َبْطٌن َفْضَفاٌض . َسَعٌة الثَّْوِب، ِدْرٌع َفْضَفاَضةٌ  : و َفْضَفْضُت املاءَ . أي َتَفرَّ
ُق : و التََّفْضُفُض .َهَرْقته ماٌء َعْذٌب : و الَفَضُض . الواِسُع، بمنزلِة الَفْضَفاضِ : و الُفَضافُِض  . التََّفرُّ

ةُ . اْسُم َرُجلٍ : و ُفَضاٌض . اْفَتَضْضُته: ُتِصْيُبه ساَعَتئٍِذ، تقوُل  ُة،  :و الَفضَّ ُة الشاِهَقُة، و كذلك الِفضَّ احلَرَّ
ْخُر اَملنُْثْوُر بعُضه عٰىل بعضٍ : و فَِضاُض اِجلَبالِ . و اجلميع فَِضٌض و فَِضاٌض  ةُ . الصَّ الداِهَيُة، : و الفاضَّ

ه ا َتُفضُّ ما أصاَبْت و َهتُدُّ ؛ كأهنَّ  ).٤٣٨: ، ص٧ املحيط يف اللغة، ج.(و َمجُْعها َفَواضُّ
قتهم : بعد اجتامع، و تقول) حلقة من الناس(تفريقك : الَفضُّ  : ويف العني وا أي َفرَّ َفَضْضُتهم فاْنَفضُّ

 :فتفرقوا، قال
 و نـجـمـعـهـم إذا كـانـوا بـداد  إذا اجتمعوا َفَضْضنا حجرتيهم  

، ِمن اهللاال ُيْفِض : و يقال. فاك اهللاال َيْفُضض : كرسته، و منه يقال: و َفَضْضُت اخلاتم من الكتاب
سعة : و الَفْضَفَضة. كرس األسنان: و الَفضُّ . سقوط الثنايا من حتت و من فوق: َأْفَضْيُت و اإلفضاء
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 ).١(ويرّضض
 .ويسفه ويشوه وجيّهل ويضلل) ٢(ويبدع ويقرع

                                                                                                                                  
ماء عذب تصيبه : و الَفِضيض]. كثرية املاء: [و سحابة َفْضَفاضة] واسعة[الثوب، و درع َفْضَفاضة 

اض.  َيْفتَضُّ الرجل املرأةاْفَتَضْضُتُه أي كنُت أول من أخذ منه كام: ، و تقول)خيرج(ساعة  : و َفضَّ
ة و جتمع عىل فَِضض. اسم رجل  ).١٣: ، ص٧ كتاب العني، ج.(و الِفضَّ

ضُّ : يف العني)  ١ ْرضاض. ُدَقاقه: ء، و ُرَضاضه َدقُّك اليش: الرَّ ض عىل وجه : و الرَّ ْرضَ حجارة َتَرتَ
اضة. الناس هبا و ال تثبت، و سميت هبا لتكرسها من غري فعل] تتحرك[األرض أي  ْرضَ : و الرَّ

 ).٨: ، ص٧ كتاب العني، ج.(الكثرية اللحم
ضُّ : يف املحيط ْ : الرَّ َك اليشَّ ضُّ .َقْطُعه: و َرَضاُضه. ءَ  َدقُّ . التَّْمُر اليابُِس ُيَرضُّ و ُيْلقٰى يف احلَلِيِب : و الرَّ

ِضْيُض  اُض .التَّْمُر ُيَرضُّ : و الرَّ ْرضَ : و قيل.أي ال َتْثُبُت : ُض عٰىل َوْجِه األْرضِ ِحَجاَرٌة َتَرْرضَ : و الرَّ
ْت من ِقَبِل أْنُفِسها َ ُة الَعْدِو، أَرضَّ يف األْرِض إْرضاضاً : و اِإلْرَضاُض .َتَكرسَّ و الَفَرُس . ِشدَّ

ةُ  ِدْيَدُة الَعْدوِ :اُملِرضَّ َبنِ .الشَّ ُة  من اللَّ ُة و املَِرضَّ ثِْيَئِة؛ و هو اللَّ : و اُملِرضَّ و . َبُن الذي قد أَخَذ الطَّْعمَ كالرَّ
ُجُل  َة َفَثُقَل : أَرضَّ الرَّ َب اُملِرضَّ و .القاِعُد الذي ال َيِرْيُم، و ُيِرضُّ باألْرضِ : و األََرضُّ .َرشِ

اَضةُ  ْرضَ اٌض .هي الناِعَمةُ : و قيل. الَكثَِريُة اللَّْحِم من النَِّساِء و اِإلبلِ : الرَّ َد َيْرَتجُّ ِعنْ: و َكَفٌل َرْرضَ
 ).٤٣٠: ، ص٧ املحيط يف اللغة، ج.(أي راتَِعةٌ : و إبٌِل َرَضاِرُض .اَملْيش 

رجل َأْقَرع و امرأة َقْرعاء و نساء ُقْرع و رجال . ذهاب شعر الرأس من داء: الَقَرع: يف العني)  ٢
ما تسن إال : (و نعام ُقْرع، و يقال. ُقْرعان و جيوز ُقْرع إال أن فعالن يف مجاعة أفعل يف النعوت أصوب

استنت الفصال حتى الَقْرَعى أي سمنت، يرضب مثال ملن تعدى طوره و ادعى : و يف املثل) َقِرَعت
و دواء الَقَرع امللح و جباب ألبان اإلبل، فإذا مل جيدوا ملحا نتفوا أوباره و نضحوا جلده . ما ليس له

َع جلده. باملاء ثم جروه عىل السبخة َع الفصيل َتقِريعا. تقوب عن الَقَرع: و َتَقرَّ فعل به ما يفعل : و ُقرِّ
 :به إذا مل يوجد امللح، قال أوس بن حجر يذكر اخليل

 لدى كل أخدود يغادرن دارعا
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ع  جير كام جر الفصيل اُملَقرَّ

و . قذيت العني أي نزعت قذاها، و قردت البعري: و هذا عىل السلب ألنه ينزع َقَرَعه بذلك كام يقال
و قاَرْعُتُه . َأْقَرَع القوم و َتَقاَرعوا بينهم و االسم الُقْرعة: و يقال. قطني الواحدة َقْرَعةمحل الي: الَقْرع

عوا عىل اليش: و َأْقَرعت بني القوم. َفَقَرْعُته أصابتني الُقْرعة دونه ء، و قاَرْعت بينهم  أمرهتم أن َيْقَرتِ
الفحل، و يسمى َقِريعا : و الَقِريع من اإلبل .أيضا، و فالن َقِريع فالن أي ُيَقارعه، و اجلمع ُقَرعاء

 :، قال الفرزدق)و ثالثة َأْقِرَعة(ألنه َيْقَرع الناقة أي يرضهبا، 
 و جـاء قـَِريـع الشـول قـبل إفالـها

 ه و هـي زففـيزف و جاءت خلف
 :و قال ذو الرمة

 و قـد الح للسـاري سـهـيل كـأنه
 افرـَقِريع هجان عارض الشول ج

 :وىو ير
 ....و قد عارض الشعرى سهيل 

سمة خفية عىل وسط أنف : و الُقْرعة. و اْسَتْقَرَعنِي فالن مجيل فأقرعته إياه أي أعطيته ليرضب أينقه
 :املضاربة بالسيف يف احلرب، قال: و اُملَقاَرَعة و الِقَراع. البعري و الشاة

 ِقـَراع تـكـلح الروقـاء مـنه
 فا منه اعتدالـو يعتدل الص

أي شدائده و َقواِرع القرآن نحو آية : و فالن أمن َقواِرَع الدهر. الشدة: و القاِرعة. القيامة: و القاِرَعة
 :قال. ء رضبته فقد َقَرْعَته و كل يش.من قرأها مل تصبه قاِرعة: الكريس،يقال

 حـتى كـأين لـلحوادث مـروة
 َرعـوم ُتقْ ـرق كل يـا املشـبصف

 :قال. هته باإلناء إذا استوىف ما فيهو الشارب َيْقَرع جب
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 كأن الشهب يف اآلذان منها
 إذا َقَرُعوا بحـافتـها اجلبـينا

 .أي امحرت آذاهنم لدبيب اخلمر فيهم كأهنا شهب أي شعل النار
صك احلمري بعضها : و اإلقراع. خشبة يف رأسها سري يرضب هبا البغال و احلمري: و املِْقَرعة و املِْقَراع  

 :بحوافرها، قال رؤبة بعضا
 حــرا مـن الـخـردل مـكــروه الـنــشــق

  قــرنق رعــي الــها دامـأو ُمْقَرع من ركض
 ).١٥٥: ، ص١ كتاب العني، ج(

و احلَيَُّة يصُري .َذهاُب َشعر الرأِس من داء، و َقلَّ َنَعاَمٌة ُتِسنُّ اّال َقِرَعْت، و َنَعاٌم ُقْرعٌ : الَقَرعُ : يف املحيط
مَّ يف رأِسه: أْقَرع و الُقْرَعة . ء أَمْرَهتم أن َيْقَرتعوا عىل اليش: و أْقَرْعُت بينهم و قاَرْعُت .جلَْمِعه السُّ

: و أْقَرَع الغائُص .اْنَتَهْيَت إليه و َبَخْعَت له: و أْقَرْعُت إىل احلقِّ . و هو َقِرْيَعُة الذي ُيقارُعه.االْسم
: و أْقَرْعُته.أَطْقته: و أْقَرْعُت بكذا.قليلُة املاء ُتْقَرُع كلَّ ساعة: َقُرْوعٌ بِْئٌر : و منه. انتهى إىل األرض

ه َيْقَرُع الناقَة : و الَقِرْيعُ .َكفْفته، َفَقِرعَ  و َقَرْعُت .َمجَيل فأْقَرْعُته   و اْسَتْقَرَعني. َيرضُهبا] أي[الَفْحل، ألنَّ
ْت عليه فأَنْختها له: الناقَة للَجَمل َ و َقِرْيُع القوِم و َقِرْيَعُتهم .َرسيعُة الّلقاح: و ناقٌة ِمْقراع. ، َقْرعاً َتَعرسَّ

ْيُعهم ْعُته و قد َقَرْعُت اليش. ِخياُرهم: و ُقْرَعُتهم و ِقرِّ ته: َء و اْقَرتَ خُري موضٍع : و َقِرْيَعُة الَبْيِت .اْخَرتْ
ُء  ُيْكثُِر الفحُل ِرضاَهبا و يبطى: و ناقٌة َقِرْيَعةٌ .أي َسْقَفه: و ال أْدُخُل َقِرْيَعَة بيٍت .فيه للحرِّ و الربد

ٌ واضح: و طريٌق َقِرْيعٌ .لقاُحها ْبَته بيش و كلَّ يش. ُمضاربُة القوِم يف احلرب: و اُملَقاَرَعةُ .َبنيِّ ٍء فقد  ٍء َرضَ
: و املِْقَرَعة.إذا اسَتْوٰىف ما فيه: ناءو الّشاِرُب َيْقَرُع َجْبَهَته باإلِ .َرماه به، َقْرعاً : َو َقَرَعُه باحلقِّ .َقَرْعَته

َلٌة ُيْقَرُع هبا الباب َخال من : و َقِرَع اُملراُح .َمحْل الَيْقطني، و الواحدة َقْرَعة: و الَقْرعُ .َحديدٌة ُمَطوَّ
ْعته: و الَقِرعُ .اِإلبل الَقِرُع و  و. و إْصَبع َقْرعاء. فاسد: و ُظْفٌر َقِرعٌ .الذي ال يناُم باللَّْيل، و قد َقرَّ

عُ .اللَّذان ال َيْثُبتان يف جملٍس واحد: الَقِرَعةُ  ُتْكثِر االنبعاَث : َيَتَقلَّب، و منه ناقٌة َقُرْوع: و باَت َيَتَقرَّ
ْعُت القومَ .ِإلرضاع َوَلِدها : و اْسَتْقَرَع احلافِرُ .أرادت الَفْحل: و اْسَتْقَرَعت البََقَرةُ .أْقَلْقتهم: و َقرَّ



  
  
  
  
  
  

  ١٥٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اللّلحی لتوفري الّرشی فلّام نظرنا إلی مشايخ الّسنة وجدنا قضاهتم قد بيضوا 

ولبسوا . لتطول اليد إلی املال) ٢(الورع إلخفاء الّطمع وقرصوا الّسبال) ١(وأظهروا
وحيكمون يف الّرشع بأحكام اجلبابرة  وسنن ) ٣(األصواف إلستيكال األوقاف

 .األكارسة
 .ينكحون النّساء ويشرتون اإلماء من أموال األرامل واليتامی

 اهللافبأّی حديث بعد آيات ) ٢(يستمع) ١(بع وال سنّتهيت) ٤(وال كتاب نبّيهم
 ُيِرصُّ  ُثمَّ  َعَلْيهِ   ُتْتىل اهللا آياِت  َيْسَمعُ ) ٥( َأثيم )٤(َأفَّاكٍ  لُِكلِّ  َوْيٌل ). ٣(يؤمنون

ْ  َكَأنْ  ُمْسَتْكِرباً  هُ  َوْقراً  ُأُذَنْيهِ   يف َكَأنَّ ) ٦(َيْسَمْعها َمل ْ  ).٧( َأليم بَِعذاٍب  َفَبرشِّ
                                                                                                                                  

ْعُته. و َبْثٌر خيرُج بالَفِصْيل. َقْمَلُة النَّْرس : َرعُ و القَ .َصُلَب  و .الَبْثر أيضاً : و الُقَرْيَعاء.عاَجلْته منه: و َقرَّ
ُد اليش: و الَقَرع.و اِجلراُب الواسُع األسفِل، و اجلمع َقَرٌع و ِقَراع. احلََجَفة: الَقَرَعة رُّ ء من ِقْرشه، و  َجتَ

ْعته اَعةُ .قد َقرَّ َجر. االْست: و الَقرَّ َسة: و الُقْرعُ .شديد: و ُتْرٌس َقّراع.و َنّقاُر الشَّ َ الُب من الرتِّ و .الصِّ
شْبُه املِْعَول : و املِْقراع.ِسَمٌة َخفيفة عىل أنِف الناقِة و الشاة؛ أو عىل الّساق، و قد َقَرْعتها: الُقْرَعةُ 

ديدُة من َقواِرع *: و اْلٰقاِرَعةُ .ُتْكَرس به احلجارة هرالشَّ و واِحَدُة . و قاِرَعُة الطَّريق. و اسُم القيامة. الدَّ
ٌع هلذا األمر.قوارِع القرآن َل َمْن َفَعَله: و أنا ُمَتَقرِّ أي َيِسْريٌ : و أْرٌض ليس هبا َقّراَعةٌ .ُأريُد أْن أكوَن أوَّ

ْوَعُة من ا: و الَقْرَعةُ .َخَرَج َثَمُره: و َقِرَع رؤوُس الُعشب.من الَكَأل  عَ .حلُّب اللَّ َب النارَ : و اْقَرتَ و .َثقَّ
ُد احلَِديد: و األْقَرُع من السيوف.َكَبْحتها: و َقَرْعُت الدابَة باللِّجام.َعَلْوته: ءَ  َقَرْعُت اليش و أْلٌف .اجلَيِّ

 ).١٦٧: ، ص١ املحيط يف اللغة، ج.(رجٌل شاعر: و أْقَرُع بُن حابِس.تامٌّ : أْقَرعُ 
 .ما أوردناه يف املتن مطابق ملا جاء يف السابق من حيث اإلفراد واجلمعأظهر، و: يف بعض النسخ)  ١
 ).كذا يف نسخة(منه عفی عنه . عند العرب مقدم الّلحية و ما أسبل) الّسبلة(الّسبال )  ٢
 .األوقات خ ل، وما اوردناه صحيح ملا فيه من اإلستقامة يف املعنی)  ٣
 .بينهم، خ ل)  ٤



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٥٣ 

وثنائه وعلی منرب  اهللاخطبائهم يدعون لظلمة و اخلونة والفجرة والفسقة بني محد 
بني َيْوَمئِذٍ  َفَوْيٌل  اهللارسول   ).٨( لِْلُمَكذِّ

ومتكّلميهم ضاع أّيامهم غلی الكرس والقلب وفساد الوضع والّرتكيب والّتغذية 
والنّزول واإلستواء والّرؤية وإثبات اجلرب والّتشبيه والّتضليل واجلوارح واألعضاء 

واإلغواء وإثبات القدماء ونفي العدل والعصمة والنّصوص  حّتی جعلوا الّشبه أذّلة 
 .واألدّلة شبه

وفقهائهم حييون لياليهم علی الفتاوی املضّلة واآلراء املزّلة من حتليل اخلمور وإتيان 
 .الّذكور والتلّهي بالقامر والتشّهي بالغناء

أّنه علم ) ٢(اخلصوم فظنّوا) ١(وإفحام) ٩(علم الفقه علی اخلالفّياتوأقترصوا من 
 .الّدين وتركوا الكتاب والّسنة

                                                                                                                                  
 .سنّة، خ ل)  ١
 .، خ لنستمع)  ٢
َنْتُلوَها  اهللاتِْلَك آَياُت : من اآليات ٦أشار بقوله إلی ما ورد يف املصحف يف سورة اجلاثيةف رقم )  ٣

 .َو آَياتِِه ُيْؤِمنُونَ  اهللاَعَلْيَك بِاْحلَقِّ َفبَِأيِّ َحِديٍث َبْعَد 
 }ني من النّسخةسقط هنا بمقدار كلمت{........اإلفک هو الكذب سّمی بذلک لرصف الكالم)  ٤

 .ويل إلخ: أفک يأفک، إذا كذب، ومنه قوله تعالی: إلی الباطل، يقال
 .٧: سورة اجلاثية، رقم اآلية)  ٥
 .٨: سورة اجلاثية، رقم اآلية)  ٦
 .٧: سورة لقامن، رقم اآلية)  ٧
 .١١: سورة الطور، رقم اآلية)  ٨
 .خالفّيات، خ ل)  ٩



  
  
  
  
  
  

  ١٥٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ).٣(وآخرين كأّهنم سباع اإلنس

ويدّرسون سنن رسول  اهللاويعّطلون أحكام كتاب ) ٤(حيّرفون الكلم عن مواضعه
 ).١(اهللاويزيدون وينقصون يف كتاب  اهللاويضّيعون حدود دين  اهللا

                                                                                                                                  
 .إجلام، خ ل)  ١
 .وظنّوا، خ ل)  ٢
صنف منهم أيضا، و أرضهم مسرية شهرين، شامهلا اليمن، و جنوهبا : والزنج بالفتح و الكرس)  ٣

 .الفيايف، و رشقها النوبة، و غرهبا احلبشة
 .و مجيع السودان من ولد كوش بن كنعان بن حام: قال القزويني

حا عليه الّسالم إّن نو: و بالد الزنج شديد احلّر جّدا، و سبب سوادهم احرتاقهم بالشمس، و قيل
و بالدهم قليل املياه و األشجار، سقوف بيوهتم من عظام احلوت، . دعا عىل ابنه حام فاسوّد لونه

 .سباع اإلنس: زعم احلكامء أّهنم رشار الناس، و هلذا يقال هلم
سواد اللون، و فلفلة الشعر، و فطس األنف، و غلظ : الزنج خّصصوا بامور عرشة: قال جالينوس

تشّقق اليد و العقب، و نتن الرائحة، و كثرة الطرب، و قّلة العقل، و أكل بعضهم بعضا،  الشفة، و
فإّهنم يف حروهبم يأكلون حلم العدّو، و من ظفر بعدّو له أكله، و أكثرهم عراة ال لباس هلم، و ال يرى 

 .زنجّي مغموما، بل الطرب يشملهم كّلهم
 .منهمسبب ذلك اعتدال دم القلب : قال بعض احلكامء

رياض السالكني يف .(بل سببه طلوع كوكب سهيل عليهم كّل ليلة، فإّنه يوجب الفرح: وقال آخرون
 ).٢٢٤:، ص٤ رشح صحيفة سيد الساجدين، ج

ُفوَن اْلَكلَِم َعْن َمواِضِعِه َو : تعالی يف حمكم كتابه اهللاأشار بقوله إلی ما قاله )  ٤ رِّ ذيَن هاُدوا ُحيَ ِمَن الَّ
ُْم قَيُقوُلوَن  يِن َو َلْو َأهنَّ اُلوا َسِمْعنا َو َعَصْينا َو اْسَمْع َغْريَ ُمْسَمٍع َو راِعنا َلي�ا بَِأْلِسنَتِِهْم َو َطْعنًا ِيف الدِّ

ُيْؤِمنُوَن إِالَّ بُِكْفِرِهْم َفال  اهللاَسِمْعنا َو َأَطْعنا َو اْسَمْع َو اْنُظْرنا َلكاَن َخْريًا َهلُْم َو َأْقَوَم َو لكِْن َلَعنَُهُم 
 ).٤٦النساء، (َقليالً 
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املحّدثني و و هم نقلة األخبار ومحلة األسفار وليس هلم إّال النّقل وال يعملون بام و

يعلمون، وتركوا حقيقة الّسامع، فيحرض الّصبّي يف جملس الشيخ والشيخ ينام والّصبّي 
يلعب، ثم يكتب الشيخ إسم الّصبّي يف الّسامعف والبالغ اّلذي حيرض، يغفل وال 

 .يسمع وال يضغی وال يضبط
                                                                                                                                  

ُفوَن اْلَكلَِم َعْن َمواِضِعِه َو َنُسوا َح  رِّ ُروا َفبِام َنْقِضِهْم ميثاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َو َجَعْلنا ُقُلوَهبُْم قاِسَيًة ُحيَ ا ِممَّا ُذكِّ ظ�
لُِع َعىل املائدة، (ُحيِبُّ اْملُْحِسننيَ  اهللاْنُهْم َفاْعُف َعنُْهْم َو اْصَفْح إِنَّ خائِنٍَة ِمنُْهْم إِالَّ َقليًال مِ   بِِه َو ال َتزاُل َتطَّ

١٣.( 
ذيَن قاُلوا آَمنَّا بَِأْفواِهِهْم َو َملْ تُ  ذيَن ُيساِرُعوَن ِيف اْلُكْفِر ِمَن الَّ ُزْنَك الَّ ُسوُل ال َحيْ َا الرَّ ْم َو يا َأهيُّ ْؤِمْن ُقُلوُهبُ

ذيَن هاُدوا َس  ُفوَن اْلَكلَِم ِمْن َبْعِد َمواِضِعِه ِمَن الَّ رِّ ُعوَن لَِقْوٍم آَخريَن َملْ َيْأُتوَك ُحيَ ُعوَن لِْلَكِذِب َسامَّ امَّ
َشْيئًا  اهللافِْتَنَتُه َفَلْن َمتْلَِك َلُه ِمَن  اهللاَيُقوُلوَن إِْن ُأوتيُتْم هذا َفُخُذوُه َو إِْن َملْ ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروا َو َمْن ُيِرِد 

ذيَن َملْ ُيِرِد  ْنيا ِخْزٌي َو َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َعذاٌب َعظيمٌ  اهللاُأولئَِك الَّ ْم َهلُْم ِيف الدُّ َر ُقُلوَهبُ املائدة، (َأْن ُيَطهِّ
٤١.( 

أشار بقوله إلی ما وقع يف الكتاب من التحريف، وقد ورد يف الّروايات ما يدّل عليه حتی ذهب )  ١
و دعوى العلم اإلمجايل بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو : رة التحقيق وقال فيهإليه قطب دائ

و يساعده االعتبار إال أنه ال يمنع » ٢«تصحيف و إن كانت غري بعيدة كام يشهد به بعض األخبار 
و لو سلم ف ال علم بوقوعه يف آيات . عن حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصال

حكام و العلم بوقوعه فيها أو يف غريها من اآليات غري ضائر بحجية آياهتا لعدم حجية ظاهر األ
سائر اآليات و العلم اإلمجايل بوقوع اخللل يف الظواهر إنام يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة و 

يف غريه بام نعم لو كان اخللل املحتمل فيه أو . إال ال يكاد ينفك ظاهر عن ذلك كام ال خيفى فافهم
كفاية .(اتصل به ألخل بحجيته لعدم انعقاد ظهور له حينئذ و إن انعقد له الظهور لو ال اتصاله

ومن أراد اإلّطالع علی الّروايات واملوافق واملخالف فلرياجع إلی ما صنّفه ). ٢٨٤:األصول، ص
 .املحدث النوري يف كتابه فصل اخلطاب، فبني احلق يف املقام



  
  
  
  
  
  

  ١٥٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .كان الشيخ فاسقاً ) ١(و ربام

، بل يقدحون يف أحكامهم حّتی أّهنم يرصبحون ويرتكون أحاديث أهل البيت
قبلوه كام يقبلون  يف األحكام معترب، فإن أسنده إلی النّبّي  بأّن اّلذي يذكره عيلّ 

من أيب مريم واملغرية، وما ال يسنده كان موقوفًا علی سريهم وإجتهادهم، فإن وضح 
الصبواب فيه قبلوه وإن جهلوا مراده رّدوا عليه، فزعموا أّن آرائهم العيار علی هلم 
 ).٢( قوله

                                                        
تعامله يف األكثر يف التكثري أو علی مبنی من قال بكونه حقيقة فی التكثري وجمازيته علی فرض اس)  ١

فی التقليل يمكن القبول وإّال فال،  ألّن الّصحيح إصالة الفسق فيهم وليس فيهم شخص متصف 
 .بصفة حتی نحتاج إلی كلمة ربام فی البني، فتدّبر

املختارة وأورده العالمة املجليس فی البحار وننقل  وأشار إلی املعيارية شيخنا املفيد يف الفصول)  ٢
حرضت بمجمع لقوم  اهللاعزه أيضا و كالمه قال أيده  اهللاو من حكايات الشيخ أدام : نص الفصول

من الرؤساء و كان فيهم شيخ من أهل الري معتزيل يعظمونه ملحل سلفه و تعلقه بالدولة فسألت 
 .ثور عن األئمة عليهم السالمء من الفقه فأفتيت فيه عىل املأ عن يش

 .فقال ذلك الشيخ هذه الفتيا ختالف اإلمجاع
فقال إمجاع الفقهاء املعروفني بالفتيا يف احلالل و احلرام من فقهاء  اهللافقلت له إمجاع من تعني عافاك 

 .األمصار
هاء أم مجلة هؤالء الفق  فقلت له هذا أيضا جممل من القول فهل يدخل آل حممد عليهم السالم يف

 .خترجهم عن اإلمجاع
 .فقال بل أجعلهم يف صدر الفقهاء و لو صح عنهم ما تروونه ملا خالفناه

فقلت له هذا مذهب ال أعرفه لك و ال ملن أومأت إليه ممن جعلتهم الفقهاء ألن القوم بأمجعهم يرون 
ثري مما قد صح عنه اخلالف عىل أمري املؤمنني عليه السالم و هو سيد أهل البيت عليهم السالم يف ك
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من األحكام فكيف تستوحشون من خالف ذريته ع و توجبون عىل أنفسكم قبول قوهلم عىل كل 

 .حال
ما نذهب إىل هذا و ال يذهب إليه أحد من الفقهاء و هذه شناعة منك عىل القوم  اهللافقال معاذ 

 .بحرضة هؤالء الرؤساء
كرت إال معروفا ال يمكن أحدا من أهل العلم دفعي فقلت له مل أحك إال ما أقيم عليه الربهان و ال ذ

عنه ملا هو عليه من االشتهار لكنك أنت تريد أن تتجمل بضد مذهبك عند هؤالء الرؤساء ثم أقبلت 
عىل القوم فقلت ال خالف عند شيوخ هذا الرجل و أئمته و فقهائه و ساداته أن أمري املؤمنني عليه 

ء يصيب فيه عمرو بن العاص زيادة عىل ما حكيت عنه من املقال  السالم قد جيوز عليه اخلطأ يف يش
فاستعظم القوم ذلك و أظهروا الرباءة من معتقديه و أنكره هو و زاد يف اإلنكار فقلت له أ ليس من 

عليه  اهللامذهبك و مذهب هؤالء الفقهاء أن عليا عليه السالم مل يكن معصوما كعصمة النبي صلی 
 .ء من األحكام فسكت ال جيوز عليه اخلطأ يف يشوآله قال بىل قلت فلم 

ثم قلت له أ ليس عندكم أن أمري املؤمنني عليه السالم قد كان جيتهد برأيه يف كثري من األحكام و أن 
عمرو بن العاص و أبا موسى األشعري و املغرية بن شعبة كانوا من أهل االجتهاد قال بىل قلت له ما 

قوم ما يذهب عىل أمري املؤمنني عليه السالم من جهة االجتهاد مع الذي يمنع من إصابة هؤالء ال
  ارتفاع العصمة عنه و كون هؤالء القوم من أهل االجتهاد فقال ليس يمنع من ذلك مانع فقلت له

عليه وآله  اهللافقد أقررت ما أنكرت اآلن و مع هذا أ فليس من أصلك أن كل أحد بعد النبي صلی 
ال ما انعقد عليه اإلمجاع قال بىل قلت أ فليس هذا يسوغكم اخلالف عىل أمري يؤخذ من قوله و يرتك إ

 .املؤمنني ع يف كثري من أحكامه التي مل يقع عليها اإلمجاع
و بعد فليست يب حاجة إىل هذا التعسف و ال أنا مفتقر فيام حكيت إىل هذا االستدالل ألنه ال أحد 

عليه السالم يف بعض أحكامه و رغب منها إىل غريه و ليس من الفقهاء إال و قد خالف أمري املؤمنني 
 .فيهم أحد وافقه يف مجيع ما حكم فيه عليه السالم من احلالل و احلرام
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و إين ألعجب من إنكارك ملا ذكرت و صاحبك الشافعي خيالف أمري املؤمنني عليه السالم يف املرياث 

ُه َكاَن َال َيَرى اْلُوُضوَء ِمْن َمسِّ و املكاتب و يذهب إىل قول زيد فيهام َو ُيْرَوى عَ  نُْه عليه السالم َأنَّ
َكرِ   .الذَّ

 .و يقول هو إن الوضوء منه واجب و إن علياع خالف احلكم فيه برضب من الرأي
و حكى الربيع عنه يف كتابه املشهور عنه أنه قال ال بأس بصالة اجلمعة و العيدين خلف كل أمني و 

 . َعِيلٌّ بِالنَّاِس َو ُعْثَامُن َحمُْصورٌ َصىلَّ   غري مأمون و متغلب
فجعل الداللة عىل جواز الصالة خلف املتغلب عىل أمر األمة صالة الناس خلف عيل ع يف زمن 
حرص عثامن فرصح بأن علياع كان متغلبا و ال خالف أن املتغلب عىل أمر األمة فاسق ضال و قال ال 

و إن كانوا فاسقني فمن يكون هذا مذهبه و مقالة إمامه  بأس بالصالة خلف اخلوارج ألهنم متأولون
ء أو عن ذريته الطاهرين ع لدان به لو ال أن  و فقيهه يزعم معه أنه لو صح له عن أمري املؤمنني ع يش

 .الذاهب إىل هذا يريد التلبيس
نني عليه عىل أمري املؤم  و ليس يف فقهاء األمصار سوى الشافعي إال و قد شارك الشافعي يف الطعن

السالم و تزييف كثري من قوله و الرد عليه يف أحكامه حتى إهنم يرصحون بأن الذي يذكره أمري 
عليه وآله قبلوه منه عىل ظاهر  اهللاملؤمنني عليه السالم يف األحكام معترب فإن أسنده إىل النبي صلی 

عبة مما يسنده إىل النبي صلی العدالة كام يقبلون من أيب موسى األشعري و أيب هريرة و املغرية بن ش
 اهللاعليه وآله بل كام يقبلون من محال يف السوق عىل ظاهر العدالة ما يرويه مسندا إىل النبي صلی  اهللا

عليه وآله كان  اهللاعليه وآله و أما ما قاله أمري املؤمنني عليه السالم من غري إسناد له إىل الرسول صلی 
ادهم فإن وضح هلم صوابه فيه قالوا به من حيث النظر ال من موقوفا عىل سربهم و نظرهم و اجته

 .حيث حكمه به و قوله و إن عثروا عىل خطأ فيه اجتنبوه و ردوا عليه و عىل من اتبعه فيه
فزعموا أن آراءهم هي املعيار عىل قوله عليه السالم و هذا ال يذهب إليه من وجد يف صدره جزء من 

عز و جل و  اهللاه الواجب له عليه السالم و تعظيمه الذي فرضه عليه وآله و حق اهللامودته صلی 
عليه وآله َعِيلٌّ َمَع اْحلَقِّ َو اْحلَقُّ  اهللاصلی  اهللارسوله بل ال يذهب إىل هذا القول إال من رد عىل رسول 
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واملذّكرين يتسّوقون بالّطامات وإنحرافات والّشطح والتلفيق وطيارات النّكت 
) ١(وتسجيع األلفاظ واإلستشهاد بأشعار الوصال والفراق ليكثر الّزعقات

                                                                                                                                  
اَو َقْوَلُه َأَنا َمِدينَُة اْلِعْلِم َو َعِيلٌّ . َمَع َعِيلٍّ َيُدوُر َمَعُه َحْيُثَام َدارَ  َو َقْوَل َأِمِري . َو َقْوَلُه َعِيلٌّ أَْقَضاُكمْ .  َباُهبَ

َب َرُسوُل  مَّ اْهِد َقْلَبُه َو اللهعليه وآله بَِيِدِه َعَىل َصْدِري َو َقاَل  اهللاصلی  اهللاْملُْؤِمنَِني عليه السالم َرضَ
 .َثبِّْت لَِساَنُه َفَام َشَكْكُت ِيف َقَضاٍء َبْنيَ اْثنَْنيِ 

فلام ورد عليه هذا الكالم حتري و قال هذه شناعات عىل الفقهاء و القوم هلم حجج عىل ما حكيت 
 .عنهم

من هذا املقال و من كل دائن به و قال له آخر إن كان مع  اهللافقال له بعض احلارضين نحن نربأ إىل 
احلكاية و نحن  القوم حجج عىل ما حكاه الشيخ فهي حجج عىل إبطال ما ادعيت أوال من ضد هذه

ء تظنه حجة عليه فهو كاحلجة يف إبطال نبوة  من أن تذهب إىل هذا القول فإن كل يش اهللانعيذك ب
: و راجع إلی). ١٣٢: الفصول املختارة، ص( النبي ص فسكت مستحيا مما جرى و تفرق اجلمع

 .٤٤٣: ، ص١٠ ، ج)بريوت -ط (بحار األنوار 
َعاق ١  .أي حفروا فهجموا عىل ماء ُزعاق: َق القومو َأْزعَ . ماء مر غليظ: الزُّ

 :قال عيل بن أيب طالب
 دونـكـهـا مـتـرعـة دهـاقـا

 اقاـت ُزعَ ـكأسا ُزَعاقا مزج
ْعُقوقة. أي كثر ملحه فأمر: مزعوق: و طعام ُزَعاق. ملحة املاء: و بئر َزِعقة فرخ القبج، و : و الزُّ

عاقيق، و أنشد  :جيمع الزَّ
َعاِقيق  و احليقـطان كأن الزَّ
 يوناـزل الضـيبادرن يف املن

أرض مزعوقة و مذعوقة و ممعوقة و مبعوقة و مشحوذة و مسحورة و مسنية بمعنى واحد : و يقال
 ).١٣٣: ، ص١ كتاب العني، ج(أثارته: و َزَعَقِت الريح الرتاب. أي أصاهبا مطر وابل شديد



  
  
  
  
  
  

  ١٦٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
يت يف اآلفاق والفرح بكثرة األصحاب والّتلّذذ والّشهقات يف جمالسهم وإنتشار الّص 

 .بحس اإلصغاء عند حسن الّلفظ وإيثاره يف األغراض
والّزهاد يرون أّهنم من املخلصني  وهم من املرآئني، يصف أحدهم الّزهد يف األّنيا 

 اهللاعّزوجّل وهو منه فارغ، وختّوف ب اهللالشّدة خرصه عليها وهو يظهر الّدعاء إلی 
تعالی وهو منه  اهللاتعالی وهو له ناس ويقرب إلی  اهللاو منه آمن ويذكر بتعالی وه

 .متباعد
 .أمهلوا الفرائض وأشتغلوا بالنّوافل وزفضوا الّسنن وأخذوا يف الفضائل

 .من يفوته صالة اجلامعة وهو بعد يف عقد النّّية: فمنهم
رج احلروف من غلبت عليه الوسوسة يف إخراج حروف الفاحتة وتصحيح خما: وفيهم

من معاين القرآن ) ١(وحيتاط يف الّتشديدات والفرق بني الّضاد والظاء وهو ذاهل
 .واإلّتعاظ به

                                                                                                                                  
عاق َعُق .َحَفَر َفَهَجَم عىل ُزعاق: و أْزَعَق . ٌق، و بئٌر َزِعَقةاملاُء اُملرُّ الَغليظ، َطعاٌم َمْزُعو: الزُّ : و الزَّ

ْعُقْوَقةُ .َزَعْقته أيضاً : أْزَعْقته فهو َمْزعوق؛ ُبنَِي عىل ُفِعل، و قيل: اخلَْوُف باللَّيل، ُيقال َفْرُخ : و الزُّ
ِعيُق .الَقَبج ته: و الزَّ َياح، و َزَعَق بدابَّ َعْت : ، فاْنَزَعَقْت هيصاَح هبا و َطَرَدها: الصِّ و اْنَزَعَق .أْرسَ

مَ : الَفَرُس  اءٌ : و هو َزّعاٌق . تقدَّ ْريَ .و َعُجوٌل أيضاً . أي َمشَّ لوا: و أْزَعقوا السَّ و َنَزَع .و َسْريٌ ِمْزَعق. َعجَّ
ُجُل ِمْزَعٌق . به املِْقالُع ُيْقَلُع به األََرضون، و َزَعَق : و املِْزَعُق . شديداً : يف الَقْوِس َنْزعًا ِمْزَعقاً  و الرَّ

كيُّ الفؤاد: و اَملْزُعْوُق .أيضاً   ).١٣٩: ، ص١ املحيط يف اللغة، ج(الذَّ
ْهُل .َحّياِن من َربِْيَعةَ : ُذْهَالنِ )  ١ ْ : و الذَّ و .َء َتنَْساه عىل َعْمٍد، َذَهْلُت عنه، و َأْذَهَلنِي كذا َتْرُكَك اليشَّ

ْهُل  جال، و َمجُْعه َذَهالِْيُل : ْهُلْوُل و الذُّ .َشَجَرُة الَبَشام: الذُّ و .و كذلك الَفَرُس اخلَِفيُف . اخلَِفيُف من الرِّ
هان: َرُجٌل َذاِهٌل  ْينَِة و االدِّ  ).٤٦٨: ، ص٣ املحيط يف اللغة، ج.(ال َيْعَبُأ بالزِّ
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بالّرقص واحلالف ويعشقون بالشاهد ) ١(واملتصّوفة أكلة فعلة جهلة كسلة، يتغّدون
واألصوات املوجعة والكلامت ) ٢(وهلو الّثياب املرّقعة. والغنی وصوت القصب

 .املسّجعة
                                                        

 .يتغّذون، خ ل)  ١
ْقَعةُ )  ٢ قعا: ُخَرْيَقٌة ُيْرَقُع هبا الثوُب، و أْرَقَع الثوُب : الرُّ و ِقْطَعٌة من األرض بِلِزِق . حتاَج إىل الرَّ
هام. أْوَسَع منها]  اخرى[ ْعُت إليه ُرْقَعًة و : و ُجَلْيَدٌة ُيْكَتُب فيها، و الِفْعُل . و ما ُينَْصُب لَرْمِي السِّ َرقَّ

ْعُت الناقَة باِهلنَاِء؛ و ال ُيقال: و ِقْطَعٌة من اجلََرب، و ُيقال. َتْرِقْيعاً  و . َقَعها اجلََرُب، و بعٌري َمْرقوعرَ : َرقَّ
ْث له: و ما اْرَتَقْعُت بكذا. ِقْطَعٌة من الَكَأل  ِقْيُع و األْرَقُع و .َهَجْوته: و َرَقْعُته َرْقعاً .مل أْكَرتِ و الرَّ

ِقْيعُ .بَِرَقاَعةٍ   أتى: و أْرَقعَ . األْمحَق، و قد َرُقَع َرَقاعةً : اَملْرَقَعان امء: و الرَّ نيا، و قيل اسٌم للسَّ كلُّ : الدُّ
ِقْيعُ .واحدٍة منها َرِقْيٌع، و هي أْرِقَعةٌ  ْقُع : و الرَّ ْهم، و الرَّ ْقَع بالسَّ ِسُن الرَّ ْمي: الذي ال ُحيْ وُجْوٌع .الرَّ

ْقَعاُء من الَبَقر.يف َجنْبِها بياٌض : و شاٌة َرْقعاء.َشديد: َيْرُقْوع قاع: و الرَّ  التي جتتمُع فيها أْلواٌن كالرِّ
ع، و قيل: و َمرَّ َيْرَقُع َرَقَعاناً .بياٌض و سواٌد و ُصْفَرة و فيه من كلِّ َرقٍّ .ُيْسَمُع حلَوافِِره َصْوٌت : ُيْرسِ

َة َرْقعاً .ءٌ  ٍء يش أي من كلِّ يش: ُرَقع كِيَّ إذا خافوا من أْعالها َهْدمًا َفَطَوْوها قامًة أو قامَتْني، : و َرَقُعْوا الرَّ
َقاعَرَقُعو: و ُيقال َقاِعيُّ .ها بالرِّ عٌ . الّتاِجر: و الرَّ ب: و رجٌل ُمَرقَّ أي ال : و ما َيْرَتِقُع منّي بَِرَقاعٍ . ُجمَرَّ
 ).١٧٠: ، ص١ املحيط يف اللغة، ج.(ُيطيُعني

ْعُته َتْرقيعا يف مواضع، و الفاعل راِقع، قال  :َرَقْعُت الثوب َرْقعا، و َرقَّ
 قد يبلغ الرشف الفتى و رداؤه

  و جيـب قميـصه مـرقوعخلق 
ِقيع رجل َأْرَقُع و َمْرَقعاٌن، و امرأة : و يقال. األمحق يتفرق عليه رأيه و أمره، و قد َرُقَع َرقاعة: و الرَّ

ِقيع. َرْقعاء و َمْرَقعانة أي محقاء ، و يقال )كأن الكواكب َرَقَعْتها(اسامن للسامء الدنيا : و األَْرقع و الرَّ
 :اموات َرِقيع لألخرى، قال أمية بن أيب الصلتألن كل واحدة من الس

ِقي  وىــع عىل اهلـو ساكن أقطار الرَّ



  
  
  
  
  
  

  ١٦٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .)٣) (٢(الّرفيعة والّسجادات املصّوغة) ١(رّقعات النّفيسة والفوطوامل

                                                                                                                                  
 و بـالـغـيث و األرواح كل مـشـهد

ْقَعة ما ُيْرَقع هبا. اهللاأي يشهد ال إله إال  ْقَعة. و الرُّ و . منها  قطعة أرض بلزق أخرى أوسع: و الرُّ
ْقع  :ا إذا هجاه، قالَرَقَعه َرْقعا شديد: يقال. اهلجاء: الرَّ

 فــــال تـقـعـدان عــلــى زخـــــة
 عا و خيفاـــب َرقْ ــمر يف القلــو تض

 :قال. االكرتاث: و االرتَِقاع. وجدا و خيفا، البيت أليب كبري اهلذيل: و يروى
 حرمتنا اهللاناشدهتا بكتاب 

  َتْرَتِقع اهللاو مل تكن بكتاب 
 ).١٥٧: ، ص١ كتاب العني، ج(

كتاب العني، .(مآزرَفْوَطٌة، و هي غالظ قصار تكون : ثياب جتلب من اهلند، الواحدة: ْوطُ اْلفَ )  ١
ٌة، الواِحَدُة ُفْوَطةٌ : الُفَوطُ  ).٤٥٩: ، ص٧ ج  ).٢٢٥: ، ص٩ املحيط يف اللغة، ج.(ثَِياٌب ِسنِْديَّ
 .املصنوعة، خ ل)  ٢
علی انفسهم اخلبيثة واليک بعض ما  راجع لتبيني احلال إلی ما كتبه إهل السقيفة فی ذلک رّداً )  ٣

مشتق من أله، أى باملكان و الرد  اهللا؛من قال إن لفظ ١٢٥رشح األسامء احلسنى، ص : ورد فی ذلک
و : (؛ الصنف الرابع من املغرورين املتصوفة، و فيه٤٤٦عليه؛ جمموعة رسائل اإلمام الغزايل، ص 

يها االقتداء يف بذالة الثياب و الرضا بالدون زادت عىل هؤالء يف الغرور، إذ صعب عل) فرقة أخرى
يف املطعم و املنكح و املسكن، و أرادت أن تتظاهر بالتصوف، و مل جتد بّدا من التزيي بزهيم، فرتكت 
اخلز و اإلبريسم و طلبت املرقعات النفيسة و الفوط الرفيعة و السجادات املصوغات، و قيمتها أكثر 

و إنام غرضهم رغد العيش و !  جيتنبون معصية ظاهرة فكيف بالباطنةو ال. من قيمة اخلز و اإلبريسم
و رضر هؤالء عىل املسلمني أشد من . أكل أموال السالطني، و هم مع ذلك يظنون بأنفسهم اخلري

رضر اللصوص، ألن هؤالء يرسقون القلوب بالزي، فيقتدي هبم غريهم فيكونون سبب هالكهم، 
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؛ .ن أهل التصوف كذلك، فيرصحون بذم الصوفية عىل اإلطالقفإن اطلع عىل فضائحهم فيظنون أ

؛ املقالة اخلامسة و العرشون ٥٠٣؛ فصل و هو املقالة الثالثة عرشة يف حيل اليمني؛ و ص ٤٧٣و ص 
و . الرياء باهليئة و الزى: ؛ النوع الثانى١٦١يف العلم و العم؛ النفس و الروح و رشح قوامها، ص 

قد : ١٨٦و قال يف ذكر تلبيس إبليس عىل الصوفية يف املساكن صفحة : ارقال القمي فی سفينة البح
رأينا مجهور املتأخرين منهم مسرتحيني يف األربطة من كّد املعاش متشاغلني باألكل و الرشب و الغناء 
و الرقص يطلبون الدنيا من كّل ظامل و ال يتوّرعون من عطاء ماكس و أكثر أربطتهم قد بناها الظلمة 

وا عليها األموال اخلبيثة و قد لبس عليهم إبليس ان ما يصل اليكم رزقكم فأسقطوا عن و وقف
أنفسكم كلفة الورع فهّمتهم دوران املطبخ و الطعام و املاء املّربد، فأين جوع برش و أين ورع ّرسي و 

: و قال. الخ... أين جّد اجلنيد و هؤالء أكثر زماهنم ينقيض يف التفّكه باحلديث أو زيارة أبناء الدنيا 
قد ورد مجاعة من أصحابك و هم يف اجلامع، فمىض فرأى عليهم : بلغني اّن رجال قال للشبيل

 :املرقعات و الفوط فأنشأ يقول
 اّمـا اخليـام فـانـّها كـخـيـامـهـم

 و أرى نساء احلّي غري نسائها
ّلت زوجها من صداقها روي اّنه كانت أّم عيل زوجة أمحد بن حرضويه قد أح: و قال ابن اجلوزي

عىل أن يزور هبا أبا يزيد البسطامي، فحملها اليه فدخلت عليه و قعدت بني يديه مسفرة عن وجهها 
ألّين نظرت اليه : قالت! عن وجهك بني يدي أيب يزيد  رأيت منك عجبا أسفرت: فلّام قال هلا أمحد

أراد أمحد اخلروج من عند أيب  فقدت حظوظ نفيس و كّلام نظرت اليك رجعت اّيل حظوظ نفيس فلّام 
و قد تسّمى قوم من الصوفيّة باملالمتّية : تعّلم الفتّوة من زوجتك؛ و قال: أوصني، قال: له: يزيد قال

مقصودنا أن نسقط من أعني الناس فنسلم من آفات اجلاه و املرائني، و : فاقتحموا الذنوب فقالوا
بلغني اّن العزل مكروه : مل ال تعزل؟ فقال: ل لههؤالء مثلهم كمثل رجل زنى بامرأة فأحبلها فقي

 ).٢٠٨: ، ص٥ سفينة البحار، ج!(و ما بلغك اّن الزنا حرام؟: فقيل له



  
  
  
  
  
  

  ١٦٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
الّصوت وهم يتكالبون علی احلرام ) ١(وإطراق الّرأس و تنّفس الصعداء وخفض

والّشبهات وأموال الّسالطني ويتنافسون يف الفلس والّرغيف ويمّزغون الّثياب 
الّسقطي واخلّباز كاملجانني ويذكرون معجزات الشبيل والبسطامي واجلنيد و

 .تعالی اهللاوالقّصاب ويّدعون املقامات ويقولون إّنه وصل إلی 
والقّرآء يغنّون لألحياء بالقرآن ويعّرون األموات من األكفان، فإذا قد إصطلحوا 
كّلهم علی رشب اخلمر بالفتوی و الغناء بالّتقوی والقامر باإلستحباب واللواط 

بالعّلة واحلكم بالّرشوة والفتيا بالّرأی والظلم بالوجد والّزنا بالّسنة والّربا 
 باإلستحسان، فأّی إسالم أكرب من هذا؟

 َْسالمِ  َغْريَ  َيْبَتغِ  َمنْ  و  َلوْ  وَ ) ٢(اْخلاِرسينَ  ِمنَ  اْآلِخَرةِ  ِيف  ُهوَ  وَ  ِمنْهُ  ُيْقَبَل  َفَلنْ  ديناً  اْإلِ
وهُ  ُسولِ  إَِىل  َردُّ  َفَمنْ  أَ ) ٣( ِمنُْهم َيْسَتنْبُِطوَنهُ  الَّذينَ  َلَعلَِمهُ  نُْهمْ مِ  اْألَْمرِ  ُأوِيل   إِىل وَ  الرَّ
نْ  ُيتََّبعَ  َأنْ  َأَحقُّ  اْحلَقِّ  إَِىل  َهيْدي ي ال َأمَّ ُكُمونَ  َكْيَف  َلُكمْ  َفام  ُهيْدى َأنْ  إِالَّ  َهيِدِّ  وَ ) ٤(َحتْ

 ).٥(َشْيئاً  اْحلَقِّ  ِمنَ   يُيْغن ال الظَّنَّ  إِنَّ  َظن�ا إِالَّ  َأْكَثُرُهمْ  َيتَّبِعُ  ما
وليس هذا بعجيب ألّن كلب متفقه منهم أتی بدين وبسط رشيعة وتعّبد احلّق بام رآه 

 هذا اْلَكِذَب  َأْلِسنَُتُكمُ  َتِصُف  ملِا َتُقوُلوا ال وَ : تعالی اهللاوحّلل وحّرم هبواه، وقال 

                                                        
 .خفظ، خ ل)  ١
 .٨٥: سورة آل عمران، رقم اآلية)  ٢
 .٨٣: سورة النساء، رقم اآلية)  ٣
 .٣٥: سورة يونس، رقم اآلية)  ٤
 .٣٦: سورة يونس، رقم اآلية)  ٥
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وا َحرامٌ  هذا وَ  َحالٌل  ونَ  الَّذينَ  إِنَّ  اْلَكِذَب  اهللا َعَىل  لَِتْفَرتُ  ال اْلَكِذَب  اهللا َعَىل  َيْفَرتُ
 ).١(ُيْفلُِحونَ 

كأّهنم صّم بكم عمي فهم ال ) ٢(عّزوجّل  اهللاوالعاّمة قد أّختذوهم أربابًا من دون 
 : يبرصون كام قال املعّري

  قد إّدعی النّسـک أقـوام بـزعمهم

 

  
ــه درس   ــب رحم ــک غوي ــف نس   وكي

 

  إذا أمتحنت يستحسن القوم ألفاظاً 

 

  
ــرس   ــّی واخل ــا الع ــأحس منه ــًا ف   يوم

 

  وأل ارس ال عــادوا يف مدارســهم

 

  
ــــوا   ــــام درس ــــاالً كّل ــــالوة وجم   ت

 

 
وقّوته علی مقابح أكابرهم بقول صناديدهم وثقاهتم ومشاخيهم  اهللافأستدللت بحول 

 .ورّواهتم وإهتديت إلی فضائح فقهائهمک بفتاوهيم وكتبهم
 .ين والّتعصبب والضالل بعد اليقنيلّشک والكذب يف الدّ من ا اهللاوأعوذ ب

                                                        
 .١١٦: رة النّحل، رقم اآليةسو)  ١
َو ال  اهللاَكلَِمٍة َسواٍء َبْينَنا َو َبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد إِالَّ   ُقْل يا َأْهَل اْلكِتاِب َتعاَلْوا إِىل: أشار إلی قوله تعالی)  ٢

َك بِِه َشْيئًا َو ال َيتَِّخَذ َبْعُضنا َبْعضًا َأْربابًا ِمْن ُدوِن  ا ُمْسلُِموَن َفإِ  اهللاُنْرشِ ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنَّ ْن َتَولَّ
ُذوا َأْحباَرُهْم َو ُرْهباَهنُْم َأْربابًا ِمْن ُدوِن ) ٦٤: سورة آل عمران، رقم اآلية( َ َو اْملَسيَح اْبَن َمْرَيَم  اهللاختَّ

ُكوَن َو ما ُأِمُروا إِالَّ لَِيْعُبُدوا إِهلًا واِحدًا ال إِلَه إِالَّ ُهَو ُس   ).٣١: سورة التوبة، رقم اآلية(ْبحاَنُه َعامَّ ُيْرشِ



  
  
  
  
  
  

  ١٦٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .تعالی عدّوًا أو أعادي له ولّياً وأن أوايل هللا 

 .ّرم له حالالً أو أحّلل له حرامً أو أح
 .ل هذا حّق أو أقول حلّق هذا باطلأو أقول لباط

 .أو أزعم أّن اّلذين كفروا أهدی من اّلذين آمنوا سبيالً 
 .اآليات واألخبار والّدالئل واآلثار واحلكايات واألشعارومجعت هذا الكتاب من 

 :وجعلته علی مخسة أقسام
 : األّول

 .مقّدمة يف املتقّدمني واملتأّخرين أمجعني
 :الّثاين

 .يف مثالب اجلاهلني اجلاحدين الغاصبني
 :والّثالث

 .يف معايب النّاكثني والقاسطني واملارقني
 :والّرابع

 .ني املكّذبنييف مساوي الفقهاء الّضالّ 
 :واخلامس

  .يف خماذي أصحاب املقاالت واآلراء املبتدعني
 .العاملني رّب  اهللاخالصًا لوجه 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٦٧ 

 :باب الّتقّية

 :القسم األّول

 .يف املقّدمات

َا يا: تعالی اهللاقال   ).١(ُتقاتِهِ  َحقَّ  اهللا اتَُّقوا آَمنُوا الَّذينَ  َأهيُّ
 ).٢(اآلية َأْولِياءَ  اْلكافِرينَ  نَ املُْْؤِمنُو َيتَِّخذِ  ال: وقال

 .أعلمكم بالّتقّية: قال) ٣(َأْتقاُكمْ  اهللا ِعنْدَ  َأْكَرَمُكمْ  إِنَّ  : يف قوله قال الصادق
تي اْدَفعْ : قال فی قوله تعالی يَِّئة َأْحَسنُ  ِهَي   بِالَّ إّن احلسنة الّتقّية والّسّيئة ) ٤(السَّ

   .اإلذاعة
 .الّ اّلذين صربوا يف الّدنيا علی األذی وما يلقيها إّال ذو حّظ عظيمإ) ٥(وما يلقيها

                                                        
 .١٠٢:سورة آل عمران، رقم اآلية )  ١
 .٣٨: سورة آل عمران، رقم اآلية)  ٢
 .١٣: سورة احلجرات، رقم االية)  ٣
 .٩٦: سورة املؤمنون، رقم اآلية)  ٤
تي َو ال َتْسَتِوي اْحلََسنَُة َو الَ : اشار إلی قوله تعالی يف)  ٥ يَِّئُة اْدَفْع بِالَّ ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَّذي َبْينََك َو   السَّ

اها إِالَّ ُذو َحظٍّ َعظيمٍ  وا َو ما ُيَلقَّ ذيَن َصَربُ اها إِالَّ الَّ ُه َوِيلٌّ َمحيٌم َو ما ُيَلقَّ سورة فصلت، .(َبْينَُه َعداَوٌة َكَأنَّ
 )٣٥-٣٤: رقم اآلية



  
  
  
  
  
  

  ١٦٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ني وَ  اْجلَنَّةِ  ِيف  َبْيتاً  ِعنَْدكَ   يل اْبنِ  َربِّ : وقالت آسية  ).١(َعَملِهِ  وَ  فِْرَعْونَ  ِمنْ   َنجِّ

 َإيامَنهُ  َيْكُتمُ  فِْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٌ  َرُجٌل  قاَل  و)بًا النّجارحزقيل وحبي: يعني) ٢. 
 ).٤(إذ آوی الفتية إلی الكهف: أصحاب الكهف) ٣(وقال عن

 .الغار ثم قطن املدينة ودخل النّبّي 
 .الّتقيبة ديني ودين آبائي، ال دين ملن ال تقّية له: الصادق

 .عّزوجّل يف األرض اهللاوالّتقّية ترس 
 .إّن تارک التقّية كتارک الصلوة لكنت صادقاً : لو قلت: وقال

 .ليس منّا من مل يلزم الّتقّية ويصنّا عن سفلة الّرعّية: قالو
 .خالطوا الناس بالّربانية وخالفوهم باجلّوانية ما دامت اإلمرة صبيانية: وقال
 .اهللامن سّامين بإسمي فعليه لعنة : وقال

لكن فالن لقينی : ولقيه بعض شيعته فی طريق فحاد عنه فشكره علی ذلک وقال له
 .وذّمه علی ذلک فسّلم عيلّ 

 .أبيع مترًا وأكتم أمراً : صبحت؟ فقالكيف أ: وقيل مليثم التّامر
) ١...(ترون أمرنا: ويف حلية األولياء روی عمرو ثابت عن حمّمد بن احلنفّية  إّنه قال

 ).٣(من الّشمس فال تعجلوا وال تقتلوا أنفسكم) ٢(بني
                                                        

 .١١:ة سورة التحريم، رقم االي)  ١
 .٢٨:سورة غافر، رقم اآلية )  ٢
 .من، خ ل)  ٣
ًة َو َهيِّْئ َلنا ِمْن َأْمِرنا : أشار بقوله إلی)  ٤ نا آتِنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحَ إِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة إَِىل اْلَكْهِف َفقاُلوا َربَّ

 ).١٠:سورة الكهف، رقم االية(َرَشدًا 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٦٩ 

) ٤(هل  عّامرًا بقر بطن أّمه سمّيةأرس أبوج ملّا هاجر النّبي: إبن عباس وقتادة قاال
 .سّب حمّمدًا وإّال قلتلک، فسّبه ونجا و هرب: وجعل يقول وشّج رأسه وادماه وعّفره

 .كفر عّامر: فقال قوم عند النبِي
 .كّال إّن عامر ملئ إيامنا من قرنه إلی قدمه وإختلط االيامن بلحمه ودمه: فقال

 كيف افّلت؟ :باكيًا، فقيل وجاء عّامر الی النّبي
 .ويذكر اهلتهم بخري يفلح من يسّب النّبي: قال

 .إن عادوا لک فعد هلم بام قلت: يمسح عينيه ويقول فجعل النّبي
 ).٥( بِاْإليامن ُمْطَمئِنٌّ  َقْلُبهُ  وَ  ُأْكِرهَ  َمنْ  إِالَّ  :بقوله فجاء جربئيل

                                                                                                                                  
 .ة أو كلمتنيسقط هنا من  مجيع النسخ بقدر كلم)  ١
 .منب، خ ل)  ٢
لسقط بعض األلفاظ يف نسخنا األصلّية أكملنا اإلسقاط بإيراد املتن بتاممه كام يف احللية ويظهر )  ٣

لک وجود إختالف بني نسخة مؤلف الكتاب ونسخ احلليه التی تكون بني ايدينا وإليک نص ما فی 
اس الثقفي حدثنا حممد بن الصباح حدثنا وحدثنا أبو حامد بن حبلة حدثنا أبو العب: قال: احللية

ترون أمرنا هلو أبني من هذه الشمس فال : قال حممد بن احلنفية: جرير عن عمرو يعني ابن ثابت قال
 ).١٧٥؛ ص٣حلية األولياء، ج.(تعجلوا وال تقتلوا أنفسكم

من اآلخر وجمئ حيّية؛ حمّية؛ والصحيح ما أثبتناه كام ال خيفی، ألّن القوی كتابة أحد النسخ )  ٤
اإلشكاالت من االول الی الثانی للتشابه فی االغالط ورسم اخلط وعري ذلک من القرائن كتخلية 
املكان من قبل الناسخ فی الثانية من النسخ ما سقط من الكالم فی االولی منها، فراجع الی النسخ 

 .جتد ما قلناه من ان االولی صارت اصال للثانية فی حمله
 .١٠٦:ل، رقم اآليةسورة النح)  ٥



  
  
  
  
  
  

  ١٧٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وذلک أّهنم نبذوا ) ١(اْلكِتاَب  اُأوُتو الَّذينَ  ِمنَ  َفريٌق  َنَبذَ   ْ: إبن مسعود يف قوله

 .عّزوجّل من التورية وحّرفوها علی رأئهم اهللاأحكام 
نعرض علی ذي القرن وهو أفضل أحبارهم، فإن قبل فهو املراد وإن مل يقبل : قالوا

 .نقّبله، فإذا ال خيتلف فيه إثنان
 .فعلم ذوالقرن دسيستهم وعّلق بعض التورية يف عنقه حتت ثوبه

هذا : ه بالكتاب املحّرف وعرضوا عليه وضع يده علی اوراق التورية وقالفلّام أتو
 .تعالی وتورية موسی وأنا به مؤمن اهللاكتاب 

 .ففرحوا بمقاله وعرفوا اخلواص من ّرسه
 .فلّام مات احلرب فشوا ّرسه فافرتقت بنوإرسائيل فرقاً 

 .وكانت الناجية منهم أصحابه
تعالی ونبّوة موسی وتفضيل حمّمد  اهللاتوحيد وسعي بحزبيل إلی فرعون إّنه قال ب

 .وعيلّ 
 أّهيا امللک هل جّربت علی كذبًا قّط؟: فامر به فقال

 . ال: قال
 فسلهم من رّهبم وخالقهم ورازقهم؟: قال

 .فرعون: قالوا
أّهيا امللک فأشهدک ومن حرضک إّن رّهبم هو رّيب وخالقهم هو خالقي : فقال

ييش؛ ال رّب يل وال خالق وال رازق غري رّهبم ورازقهم هو رازقي ومصلح معا

                                                        
 .١٠٦: سورة البقرة، رقم اآلية)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٧١ 

وخالقهم ورازقهم وكّل رّب وخالق ورازق سوی خالقهم ورازقهم، فانا برئ منه 
 .ومن ربوبّيته
يا رجال الّسوئ هو إبن عّمي و عضدي و وزيري، أنتم املستحقبون : فقال فرعون

 .لعذايب، فصّب عليهم عذابه
 ).١(َمَكُروا ما َسيِّئاِت  اهللا َفَوقاهُ : تعالی اهللافذلک قول 

 :العلوي اجلامين
 .أنا مثل مؤمن آل فرعون فال طرفی ينام وطرف غريی مرّقد

أتشهد أّن : احلسن بن مسيلمة الكّذاب أخذ رجلني من الّصحابة فقال ألحدمها: روي
 .نعم: ؟ فقالاهللاحمّمدًا رسول 

 ؟اهللاأفتشهد إين رسول : فقال
 .فرضب عنقه. ا ثالثًا كّل ذلک جييب بمثلهإّين أصّم؛ قاهل: فقال

 .فشهد له فخلص) ٢(وقال لآلخر بمثله
أّما هذا املقتول فمضی علی صدقه ويقينه وأخذ بفضيلته : فقال فبلغ ذلک النّبّي 

 .تعالی فال تبعة عليه اهللا) ٣(وأّما اآلخر فقبل رمحة. فهنيئًا له
أّنه قال معاوية لعقيل : ه يف العقدأبو سعيد الّدينوري فی اجلوابات وإبن عبد ربّ 

 .منّيذ كذی ألف درهم وتصعد املنرب وتلعن علّياً ) ٤(تأخذ
                                                        

 .٤٥: سورة غافر، رقم اآلية)  ١
 .مثله، خ ل)  ٢
 .رخصة، خ ل)  ٣
 .فأخذ، خ ل)  ٤



  
  
  
  
  
  

  ١٧٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
إن معاوية أمرين أن ألعن علّيًا فالعنوه : أحرض؛ فُأحرضت فصعد املنرب فقال: فقال

 .ونزل وأخذ املال
 لعنتني وأخذت مايل؟: فقال معاوية

 .أسرت لئّال ينكشف للنّاس: قال
 .لكالم علی نّية املتكّلمويف رواية ا

 .قم فاصعد وأنصف: فأبی فقال أّن معاوية أمر األحنف بشتم عيل: ويف العقد
أّهيا النّاس أّن معاوية امرين أن ألعن علّيًا؛ أال و أن علّيًا و معاوية : نعم أقول: فقال

فأّمنوا، إقتتال وأختلفا فاّدعی كّل واحد منهام أّنه مبغّي عليه وعلی فئته، فإذا دعوت 
يا معاوية ال أزيد هلی هذه . م العنهم لعنًا كثرياً اللهم ألعن الفئة الباغية الله: ثم أقول

 .حرفًا وال أنقص منه حرفًا و او قتلوين
 ).١(إذا نعفيک يا أبا بحر: فقثال معاوية
أّن صعصعة بن صوحان دخل علی معاوية بعد ما أخذ احلسن بن : وذكر الكِيش 

كنت أبغض أن أسّميک هبذا اإلسم  اهللاأنا و: حال وهو منهم وقالاألمان لر عيل
 .ثم سّلم عليه باخلالفة

 .علّياً ) ٢(إن كنت صادقًا فاصعد املنرب و ألعن: فقال له معاوية: قال
أتيتكم من عنمد رجل قّدم ّرشه : تعالی وأثنی عليه ثم قال اهللافصعد املنرب فحمد : قال

 .اهللالعن علّيًا فالعنوه لعنه وأّخر خريه وأّنه أمرين أن أ

                                                        
 .بابابحر، خ ل)  ١
 .ألغی، خ ل)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٧٣ 

 .فضّج أهل املسجد بآمني
 .ما عنيت غريي، إرجع حّتی تسّميه بإسمه وإسم أبيه اهللاال و: فلّام رجع إليه قال

أّهيا النّاس أن أمري املومنني أمرين أن ألعن عيل بن أبيطالب، : فرجع فصعد املنرب ثم قال
 .ولعن عيل بن أبيطالب اهللافالعنوا من لعنه 

 .فضّجوا بآمني: قال
 .ما عنی غريي أخرجوه ال يساكن يف بالدي؛ فاخرجوه اهللاو: فقال معاوية

حّتی أسوّد  اهللارأيت عبدالّرمحن بن أيب ليلی وقد رضبه احلّجاج لعنه : أيب شهاب قال
 .كتفاه، ثم أقامه للنّاس علی سّب عيلّ 

 .سّب الكّذابني: واجلالوزة معه يقولون
 .الكّذابني عّيل والزبري واملختارلعن : فجعل يقول

 .ال أفارقک أو تّرباء من عيلّ : ولقی الطاقي خارجي فقال
 .فسلم منه. أنا من عيل ومن عثامن بریء: فقال

لعّلكم تظنّون ما قيل ّيف من الرفض، : وسّلم البايس املعّدل علی قوم فلم جييبوه فقال
منهم فهو كافر وامرأته طالق، فّرس  )٢) (١(إّن دبابكر و عمر و عثامن وعلّياً واحداً 

 .القوم ودعوا له
 .علّياً : وكان قال من بغض واحدًا منهم يعني

                                                        
 .أحدًا، خ ل)  ١
 .واملراد به علّيًا عليه السالم؛ كام يف حاشية بعض النسخ)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١٧٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
غيل بن أبيطالب والربائة  )١(وعرض علی ّمحاد بن موسی الكاتب أّنه حيلف بحّق 

 .منه، أنه ليس برافيض
 يف تكفريه انا ال أحلف بمن تشاجرت األنصار يف إمامته وأختلف أصحابه: فقال

 .وقتله بعض أهل مّلته
لكني أحلف بأي يمينشئت من حّق أو برائة فيمن بايعه األنصار وسلم من اخلوارج 
وسمع الناس قوله فيمن يقوم بعده ودعيت األئمة بعده إلی العمل بسنّته وهو 

 .أبوبكر
 .فّرسوا بذلک وخلص

ا إمام ما قلت له ي: مدحت عبدامللک بن مروان، فقال) ٢(لكثرياً  وقال الباقر
اهلدی، ما قلت له يا أسد واألسد كلب، ويا شمس والشمس مجاد، ويا بحر والبحر 

 .موات، فتبّسم اإلمام
 : أنت اّلذي تقول: للكميت األسدي وقال الّرضا

ــــاآلن ــــة ) ٣(ف ــــی أمّي   رصت إل

 

  
ـــی   ـــور إل ـــاير) ٤(واألم   ؟)٥(مص

 

 
                                                        

 .حيّق، خ ل)  ١
 .ت كلمه لكثريًا يف بعض النسخورد)  ٢
 .فآالن، خ ل)  ٣
 .واالموافی، خ ل)  ٤
 .معاير، خ ل)  ٥
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٧٥ 

) ٢(وألعدائكم لقال) ١(ما رجعت عن إيامين وإّين لكم ملوال اهللاو: فقال الكميت
 .ولكن قلته علی الّتقية والناس علی دين ملوكهم

أما إن قلت علی التقّية فان التقّية جتوز حّتی فی رشب اخلمر، وكان :  فقال
يا أمري إين : الّسلف، فرفعوه الی الوايل فقال له يف ذلک، فقال اهللالعن : بعضهم يقول

 .خرست يف الّسلم كثرياً 
يا أبا : فقال) ٣(علی أبی العباس يف يوم شّک و هو يتغّذی اهللاودخل أبو عبد

 .ليش هذا من أّيامک اهللاعبد 
 مل يا أمرياملومنني؟: قلت اهللاقال أبوعبد 

 .ما صومي إالّ صومک وال إفطاري إالّ إفطارک:قال
 . أدن: فقال:قال
 .أعلم أنه من شهر رمضان اهللافدنوت فاكلت أنا و: قال

إن الصالة فی الّسواد ال : يفة أنه يروي عن بعض الّصادقنيوسعي رجل إلی خل
 . جتوز

فُأهني ذلک إلی اإلمام فأمر بفروش سود ولبس سود فاتاه معتمد اخلليفة يدعوهف 
 ).٤(كذا أهني إلينا عن فالن صاحبک: فلّام دخل عليه قال

                                                        
 .ملوالی، خ ل)  ١
 .تعالی؛ لقالی، خ ل)  ٢
 .يتغّذا، خ ل)  ٣
وتامل فيام ورد فی الرواية من لفظة الصاحب ومعنی الكلمة، فصاحب النور يسعی إلی )  ٤

فرجه الرشيف من ان يكون حالنا مع موالينا كحال تعالی  اهللالظلمة، نستجري باحلجة عّجل 



  
  
  
  
  
  

  ١٧٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .وكيف يفتي من لباسه وفراشه هذا) ١(أجن دينه: إّنه جمنون، أی: فقال

خادمة منذ سنني كثرية فرأته يومًا وهو يمسح علی قدميه  ان للرشيف الّريضوك
 يا سّيدي أال تغسلهام؟: فقالت

ربام : أنسانيه إّال الشيطان أن أذكره، فقيل له يف ذلک، فقال) ٢(نسيت وما: قال
 .عرفوين هبا، ثم باعها

 ما تقول للعمرين؟ : وقيل للصادق
 .عليهام اهللاطني، كانا علی احلّق ورمحة كانا أمامني عادلني قاس: فقال

ةً  َجَعْلناُهمْ  وَ : تعالی اهللاقال : فلّام قّل أهل املجلس سئل عن تأويل قوله، فقال  َأئِمَّ
ونَ  ال اْلِقياَمةِ  َيْومَ  وَ  النَّارِ  إَِىل  َيْدُعونَ  ا وَ : وقال) ٣(ُينَْرصُ  ِجلََهنَّمَ  َفكاُنوا اْلقاِسُطونَ  َأمَّ

 اهللا، ورمحة عدال عن احلّق، واحلّق أمرياملؤمنني: ، والعادلني يعني)٤(َحَطباً 
 .يكون عليهام النبّي : يعني) ٥(لِْلعاملَنيَ  َرْمحَةً  إِالَّ  َأْرَسْلناكَ  ما وَ : عليهام

                                                                                                                                  
تعالی فی فرجه بحق أمه الشهيدة  اهللالصاحب، بحقه و قدسه آعظم صفاته وأسامئه وعجل 

 .املظلومة
عليه يدفع عنه االمام ّرش طاغوت الزمان، فصار  اهللامع ما فعله الصاحب فيه حقه صلوات )  ١

ممن كان الكرم سجيته غري ذلک، فاقسمهم بحق والدهتم جواب اإلسائة االحسان، فهل كان الرجاء 
 .ان يشفعوا لی فی الدنيا واآلخرة وجعلونی من مستخدميهم فی الدنيا واآلخرة

 .اما، خ ل)  ٢
 .٤١: سورة القصص، رقم اآلية)  ٣
 .١٥: سورة اجلن، رقم اآلية)  ٤
 .١٠٧: سورة األنبياء، رقم اآلية)  ٥
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٧٧ 

أّنه قال بعض املخالفني بحرضة : ويف تفسري اإلمام احلسن العسكري
 ة من الّصحابة؟ما تقول يف العرش: لرجل من الّشيعة الصادق

 .أقول فيهم اخلري واجلميل اّلذي حتّط به سّيئايت و ترفع به درجايت: قال
 .احلمد هللا علی ما أنقذين من بغضک، كنت أضّنک رافضّيًا تبغضهم: قال الّسائل

 .علّياً : ، يعنياهللاأال من أبغض واحدًا من الصحابة فعليه لعنة : فقال الّرجل
 يف العرشة من الّصحابة؟) ٢(ما نقول يف) ١(لعّلک يتأّول: قال
اّن من عاهبم : واملالئكة والناس أمجعني، يعني اهللامن أبغض العرشة فعليه لعنة : قال

 .ألّنه منهم فقد عاب علّياً 
 .اجلني يف حّل فيام قذفتک به من الّرفض: فوثب فقّبل رأسه وقال

توريتک تلّفظک  جّودت هللا دّرک لقد عجبت املالئكة من حسن: فقال الصادق
 .بمالحتک ومل تسلم دينک

اّن فالنًا يبغضک يف الّدين ألّنه : قال له وفيه اّن بعض خواّص موسی بن جعفر
 أنت تزعم اّن موسی بن جعفر إمام؟: قال له صاحب املجلس

انا اعتقد اّن موسی بن جعفرغري غري إمام وإن مل اعتقد أّنه غري غري إمام فعّيل : قال
 .واملالئكة والناس أمجعني اهللاقد ذلک لعنة وعلی من يعت
موسی غري غري إمام أي إّن اّلذي هو غري إمام، فموسی » دّنه قال: فقال موسی

 .غريه،فهو إذًا إمام، فاّنام أثبت بقوله هذا إمامتي ونفی إمامة غريي

                                                        
 .تتأّول، خ ل)  ١
 .خ ل تقول،)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ١٧٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .قل: أسمعوا توبة هذا الرافيض؛ ثم يقولون له: اّنه نودي يف بغدادعلی رجل» وفيه
 .ابا بكر فجعله نداء ألبی بكر اهللاخري الناس بعد رسول : فقال

يمتحنونه يف إمامة الشيوخ، فإن  بعض أصحاب احلسن العسكري: وفيه اّنه قال
 كيف يتخّلص منهم؟. نعم، حلفوه: ال، فهو العطب، فإن قال: قال
: ، فقلاهللاو: قيلنعم، يعني البهيمة، فإذا : إذا قيل لک اّن فالنًا هو اإلمام، فقال: قال

 .أعرض: وّيل، يعني
 وهللا؟: قل: وإن حّققوا عيل وقالوا: قال
 .، يكون إسًام ال حلفاً اهللاو: قل: قال

: انا أمحي، يعني: من الالهي؛ ويقال اهللاو: فان حّققوا، فقل: زيادة علی اخلرب
 .ألشرتا: حنيفي؛ أنا شافعي، من الّشفاعة؛ أنا ملكي، يعني: ،أنا حنفي، يعنيالنبّي 

) ١(إّن يف سائر العلوم رموز وإصطالحات يستدلب هبا علی املقاصد ويتمّيز: وأعلم
 .من اجلهول) ٢(هبا العليم

 ورموز هذا الكتاب 

 :ال ختلو من حكمة فيها
 .أن يكون مقتبسًا من الكتاب والّسنة: إّما

                                                        
 .يمّيز، خ ل)  ١
 .العليم هبا، خ ل)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٧٩ 

 .أو إسًام مشتقبًا عن الفاعل
 .أو تشبيهًا بشبيه

 .أو تغيري لفظ ملعني
 .قلب إسم أو

 .أو تبديل حرف بحرف
 .أو إسًام موضوعاً 

 .أو منسوبًا إلی شيئ
 .أو وزن فعل

 .أو حروفًا مفردة
 : مثال ذلک

 :يف الباب األّول

أبوالرشور، أبوالفصيل، أبوركب، أبوجعد، أبودوز، عبد الكعبة عبدالّالت، الّتيمي، 
، الفشاء، قبيع، حبرت، يغوث، األعرايب األّول، اإلنسان، اجلبت، العتيق، احلتار، احلائد

آكل الّذّبان، وربام جييئ فرعون إلضافته إلی قرينه هامان؛ وربام يسند عليه هبذه 
 ).١(العالمة

                                                        
 .ذكر العالمة سقط من النسخ)  ١



  
  
  
  
  
  

  ١٨٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :ويف الباب الثّاين

، )٢(، أبو حفص، املنكر، األعرس، زفري، غندر، زريق، الدالم)١(أبو الدواهي
طاغوت، الّصهاک، الشيطان، ، الشمردل الثاين، إبن حنتمة، العدوي، ال)٣(املردبود

، )٤(الرجز، الوحيد، زغلول، هامان فالن، إبن أّم شملة، يعوق، قنفذ، شنبوية، رمع
 .ع:وربام يوجد عالمة إسمه

                                                        
 .أبو الدواعي، خ ل)  ١
 .الزالم، خ ل؛ وكالمها صحيح لورودمها يف الروايات)  ٢
ء عمر بخمسة زنوا فأمر برمجهم فخطأه عيل عليه السالم و قتل واحدا و  جي: األصبغ بن نباتة)  ٣

و حد رابعا منصفا و عزر خامسا فقال املردبود كيف ذلك فقال عليه السالم  رجم ثانيا و حد ثالثا
ذمي زنى بمسلمة و الثاين حمصن بكر و الثالث غري حمصن و الرابع عبد و اخلامس جمنون فقال زفر 

؛ و ١٦، ص ٣ الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم ج.(ال عشت يف أمه لست فيها يا أبا احلسن
 ).حلميدي يف فصل مفرد يف آخر اجلمع بني الصحيحني أنه منع املغاالة يف املهورمنها ما ذكره ا

زمع، خ ل؛ والظاهر صحة رمع كام ورد يف روايات كثرية، مع ورود زمع فی بعض املتون وإن )  ٤
كان األويل تصحيف الكلمة حينئذ ملحل القلب الواردة علی الكلمة االصل، وال خيفي عليک اذا 

 .ملعاجم نری صحة إطالق كلمة زمع عيهلمناسبة بينه وبني معنی الكلمه، فراجعراجعنا الی ا
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 :ويف الباب الثالث

أبواملعازف، ّمحال اخلطايا، البغيف العجل، الّلعني، املحرق، الثالث األموي، نعثل، 
 ).١(نعامنف ثعبان؛ ومن عالمة إسمه: نرس، قرمان، وربام جيیء يف الشعر

 :ويف الباب الرابع

 .،سايغة)٣(رومان، احلمرياء) ٢(أّم الرشور، إبنت
، باجية، وربام جييئ صورة إسمها مثل ما كان يف باب الباب الثانياملتظاهرتني، )٤(بناية

و ذو االصبع وفعلة، وإبن ) ٥(ابنتي االّول والثاين؛ وربام جييئ يف األشعار بصفح
 .، واحد، وربام غّري بالّشعر، بطلحة، ويعّرب عن إسم صاحبه بالّزبري)١(خلرضميةا

                                                        
 .سقطت عالمة إسمه من النسخ)  ١
إبنة بتاء املبسوطة كإبنت، والظاهر اولويت ما قلناه فی املتن لعدم : قد ورد يف املتون كلمة)  ٢

ختالف فی رسم خطهم مع زمانا استقامة املعنی اذا ابقينا الكلمة علی حاهلا وااللتزام علی عدم اال
هذا، ولقائل أن يقول بغري ما قلناه بدليل وفوق كل ذی علم عليم فضال عن تراب أقدام الطلبة، 

 .هو املوفق للصواب اهللاو
 .احلمريا، وما اثبتناه موافق للمصادر واللغة، فراجع: يف النسخ)  ٣
وعلی التقادير ما فهمت . ، خ ل)ذو االصبع وربام يطابق هذه الكلمة مع ما جييئ من(نباية؛ بنانة )  ٤

 .معنی الكالم
 .بصفج، خ ل)  ٥



  
  
  
  
  
  

  ١٨٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :ويف الباب اخلامس

وصاحب الّسلسلة، وربام يوجد ) ٢(صاحب الّشام، وفرعون، وإبن هند، احلراهم
 ).٣(عالمة إسمه

بنو : ، أبوامللوک، وبنوه)٤(إبن النابغة، عمرو بن العاص، والشيصبان، والسابع
 ).٥(ان، وبنو مرداس، وبنونبيلهالشيصب

 :وأخذ بعض اخلوارج يقول
ــويد ــا س ــب) ٦(ومنّ ــني وقعن   والبط

 

  
ــــا امرياملــــومنني شــــبيب     )٧(ومنّ

 

                                                                                                                                  
 .احلرضمية، خ ل)  ١
 .اجلراضم، خ ل؛ وكالمها صحيح كام يستفاد الصحة مما ورد فی معنامها)  ٢
 .اهللامجيع النسخ فاقدة لعالمة إسمه لعنه )  ٣
 .كذا يف النسخ)  ٤
مة، والظاهر صعوبة قرائة الكلمة أيضًا علی الناسخ فی آثبتنا الكلمة بجهد مع عدم وصوح الكل)  ٥

 .مجيع النسخ كام يظهر ذلک فی غري واحد من املوارد
 .سويله، خ ل)  ٦
ُم قوًال َيتضّمُن ما ُينَكُر عليه بسبِبِه، و تتوّجُه عليه مؤاخذٌة، : اُملؤاَرَبةُ )  ٧ عبارٌة عن أْن َيقوَل املتكلِّ

وجهًا يتخّلُص به من اإلنكاِر عليِه، إّما بتحريِف كلمٍة أو تصحيِفها، أو فيْستحُرض بعقلِِه و حذِقِه 
بزيادٍة أو نقٍص، أو غِري ذلَك، كام ُرِوَي أّن أبا منهاٍل اخلارجيَّ َوَفَد عىل عبِد امللِك بِن مرواَن، و كاَن 

 :قد َبَلَغ عبَد امللِك قوُلهُ 
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 َفإِْن َيُك ِمنُْكم كاَن َمْرواُن و اْبنُهُ 

  َعْمٌرو َو ِمنُْكم َهاِشٌم و َحبِيُب و 
 َفِمنّا ُحَصْنيٌ و الَبطُني و َقْعنٌَب 

 َو ِمنّا َأمُري اُملؤِمنَني شبِيُب 
 :اهللاأ لسَت القائَل يا عدوَّ : َفلّام َدَخَل عليِه قاَل له

  َو ِمنّا َأمُري اُملؤِمنَني َشبِيُب 
 :مل َأُقْل كذا، و إّنام ُقْلُت : فقاَل 
  َأمَري اُملؤِمنَني َشبِيُب  َو ِمنّا

ُم، و » أمري«و َنَصَب لفَظ  » َشبِيُب «عىل أّنُه منادى، بعَد أْن كاَن َرَفَعُه عىل أّنُه مبتدٌأ خُربُه الظرُف املقدَّ
،ص ١ الطراز األول و الكناز ملا عليه من لغة العرب املعول ج.(بدٌل منه، فاستحسَن قوَلُه و َعفا عنه

 ).؛ املصطلح٢٨١
 :زيادة املعرفة علی اسامی الواردين فی املتن فراجع إلیول

و قد كان عبد امللك بن مروان بعث حممد بن موسى بن طلحة عىل سجستان و كتب له عهده عليها 
و كتب إىل احلجاج إذا قدم عليك حممد بن موسى الكوفة فجهز معه ألفي رجل و عجل رساحه إىل 

قال له أصحابه و نصحاؤه تعجل أهيا الرجل إىل عملك فلام قدم الكوفة جعل يتجهز ف. سجستان
فإنك ال تدري ما حيدث و عرض أمر شبيب حينئذ و دخوله الكوفة فقيل للحجاج إن حممد بن 
موسى إن سار إىل سجستان مع نجدته و صهره ألمري املؤمنني عبد امللك فلجأ إليه أحد ممن تطلبه 

منه  اهللاأن شبيبا يف طريقه و قد أعياك و أنك ترجو أن يريح  منعك منه قال فام احليلة قالوا أن تذكر له
 .عىل يده فيكون له ذكر ذلك و شهرته

فكتب إليه احلجاج إنك عامل عىل كل بلد مررت به و هذا شبيب يف طريقك جتاهده و من معه و لك 
 .أجره و ذكره و صيته ثم متيض إىل عملك فاستجاب له
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ي يف ألفي رجل و زياد بن قدامة يف ألفني و أبا الرضيس موىل و بعث احلجاج برش بن غالب األسد

متيم يف ألف من املوايل و أعني صاحب محام أعني موىل لبرش بن مروان يف ألف و مجاعة غريهم 
فاجتمعت تلك األمراء يف أسفل الفرات و ترك شبيب الوجه الذي فيه مجاعة هؤالء القواد و أخذ 

يف جريدة خيل نقاوة عدهتا ألف و ثامنامئة فارس و قال له   بن قيس نحو القادسية فوجه احلجاج زحر
اتبع شبيبا حتى تواقعه حيثام أدركته فخرج زحر بن قيس حتى انتهى إىل السيلحني و بلغ شبيبا مسريه 

بن كناز و كان شجاعا و عىل ميرسته  اهللاإليه فأقبل نحوه فالتقيا و قد جعل زحر عىل ميمنته عبد 
بن عمرية الكندي و مجع شبيب خيله كلها كبكبة واحدة ثم اعرتض هبا الصف عدي بن عدي 

يوجف وجيفا حتى انتهى إىل زحر بن قيس فنزل زحر فقاتل حتى رصع و اهنزم أصحابه و ظن أنه 
 .قد قتل

فلام كان الليل و أصابه الربد قام يميش حتى دخل قرية فبات هبا و محل منها إىل الكوفة و بوجهه أربع 
القطن فأجلسه معه عىل الرسير و ]  و جراحه[ة رضبة فمكث أياما ثم أتى احلجاج و عىل وجهه عرش

و هم يظنون أهنم قد قتلوا زحرا قد هزمنا جندهم و قتلنا أمريا من   قال أصحاب شبيب لشبيب
 أمرائهم عظيام فانرصف بنا اآلن موفورين فقال هلم إن قتلكم هذا الرجل و هزيمتكم هذا اجلند قد

لئن نحن قتلناهم ما دون قتل احلجاج و أخذ  اهللاأرعب هؤالء األمراء فاقصدوا بنا قصدهم فو 
ء فقالوا له نحن طوع ألمرك و رأيك فانقض هبم جادا حتى أتى ناحية عني التمر و  الكوفة يش

استخرب عن القوم فعرف اجتامعهم يف روذبار يف أسفل الفرات عىل رأس أربعة و عرشين فرسخا 
و بلغ احلجاج مسري شبيب إليهم فبعث إليهم إن مجعكم قتال فأمري الناس زائدة بن . الكوفةمن 

فانتهى إليهم شبيب و فيهم سبعة أمراء عىل مجاعتهم زائدة بن قدامة و قد عبى كل أمري . قدامة
أصحابه عىل حدة و هو واقف يف أصحابه فأرشف شبيب عىل الناس و هو عىل فرس أغر كميت 

تعبيتهم ثم رجع إىل أصحابه و أقبل يف ثالث كتائب يزحف هبا حتى إذا دنا من الناس  فنظر إىل
 .مضت كتيبة فيها سويد بن سليم
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فوقفت بإزاء ميمنة زائدة بن قدامة و فيها زياد بن عمرو العتكي و مضت كتيبة فيها مصاد أخو 

 كتيبة حتى وقف مقابل شبيب فوقفت بإزاء امليرسة و فيها برش بن غالب األسدي و جاء شبيب يف
القوم يف القلب فخرج زائدة بن قدامة يسري يف الناس بني امليمنة و امليرسة حيرض الناس و يقول عباد 

إنكم الطيبون الكثريون و قد نزل بكم اخلبيثون القليلون فاصربوا جعلت لكم الفداء إنام هي  اهللا
ال يكونون مائتي رجل إنام هم أكلة  اهللام و ء أ ال تروهن محلتان أو ثالث ثم هو النرص ليس دونه يش

رأس و هم الرساق املراق إنام جاءوكم ليهريقوا دماءكم و يأخذوا فيئكم فال يكونوا عىل أخذه أقوى 
منكم عىل منعه و هم قليل و أنتم كثري و هم أهل فرقة و أنتم أهل مجاعة غضوا األبصار و 

 .آمركماستقبلوهم باألسنة و ال حتملوا عليهم حتى 
ثم انرصف إىل موقفه فحمل سويد بن سليم عىل زياد بن عمرو العتكي فكشف صفه و ثبت زياد 

 .قليال ثم ارتفع سويد عنهم يسريا ثم كر عليهم ثانية
فقال فروة بن لقيط اخلارجي اطعنا ذلك اليوم ساعة فصربوا لنا حتى ظننت أهنم لن يزولوا و قاتل 

د رأيت سويد بن سليم يومئذ و إنه ألشد العرب قتاال و أشجعهم و زياد بن عمرو قتاال شديدا و لق
هو واقف ال يعرض هلم ثم ارتفعنا عنهم فإذا هم يتقوضون فقال بعض أصحابنا لبعض أ ال تروهنم 
يتقوضون امحلوا عليهم فأرسل إلينا شبيب خلوهم ال حتملوا عليهم حتى خيفوا فرتكناهم قليال ثم 

هنزموا فنظرت إىل زياد بن عمرو و إنه ليرضب بالسيوف و ما من سيف يرضب محلنا عليهم الثالثة فا
 .ء منها ثم اهنزم إال نبا عنه و لقد اعتوره أكثر من عرشين سيفا و هو جمفف فام رضه يش  به

و انتهينا إىل حممد بن موسى بن طلحة أمري سجستان عند املغرب و هو قائم يف أصحابه فقاتلناه قتاال 
 . لناشديدا و صرب

ثم إن مصادا محل عىل برش بن غالب يف امليرسة فصرب و كرم و أبىل و نزل معه رجال من أهل البرصة 
نحو مخسني فضاربوا بأسيافهم حتى قتلوا ثم اهنزم أصحابه فشددنا عىل أيب الرضيس فهزمناه ثم 

قدامة فلام انتهوا إليه  انتهينا إىل موقف أعني ثم شددنا عىل أعني فهزمناهم حتى انتهينا إىل زائدة بن
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نزل و نادى يا أهل اإلسالم األرض األرض أال ال يكونون عىل كفرهم أصرب منكم عىل إيامنكم 

 .فقاتلوا عامة الليل إىل السحر
ثم إن شبيبا شد عىل زائدة بن قدامة يف مجاعة من أصحابه فقتله و قتل ربضة حوله من أهل احلفاظ و 

 .السيف و ادعوهم إىل البيعة فدعوهم عند الفجر إىل البيعةنادى شبيب يف أصحابه ارفعوا 
فرس أغر كميت و   قال عبد الرمحن بن جندب فكنت فيمن تقدم فبايعه باخلالفة و هو واقف عىل

خيله واقفة دونه و كل من جاء ليبايعه ينزع سيفه عن عاتقه و يؤخذ سالحه ثم يدنو من شبيب 
ع فإنا كذلك إذ أضاء الفجر و حممد بن موسى بن طلحة يف أقىص فيسلم عليه بإمرة املؤمنني ثم يباي

العسكر مع أصحابه و كان احلجاج قد جعل موقفه آخر الناس و زائدة بن قدامة بني يديه و مقام 
حممد بن موسى مقام األمري عىل اجلامعة كلها فأمر حممد مؤذنه فأذن فلام سمع شبيب األذان قال ما 

 يربح قال ظننت أن محقه و خيالءه سيحمالنه عىل هذا نحوا هؤالء عنا و هذا قيل هذا ابن طلحة مل
ِذي  َزٍة ملََُزٍة و َأ َرَأْيَت الَّ انزلوا بنا فلنصل فنزل و أذن هو ثم استقدم فصىل بأصحابه و قرأ َوْيٌل لُِكلِّ ُمهَ

يِن ثم سلم و ركب و أرسل إىل حممد بن موسى بن طلحة إنك امرؤ ُب بِالدِّ خمدوع قد اتقى بك  ُيَكذِّ
أال أسوءك فأبى حماربته  اهللاحلجاج املنية و أنت يل جار بالكوفة و لك حق فانطلق ملا أمرت به و لك 

البطان قد » ٦«فأعاد عليه الرسول فأبى إال قتاله فقال له شبيب كأين بأصحابك لو التقت حلقتا 
فس بك عن القتل فأبى و خرج لشأنك فإين أن  أسلموك و رصعت مرصع أمثالك فأطعني و انرصف

بنفسه و دعا إىل الرباز فربز له البطني ثم قعنب بن سويد و هو يأبى إال شبيبا فقالوا لشبيب إنه قد 
يا حممد يف  اهللارغب عنا إليك قال فام ظنكم بمن يرغب عن األرشاف ثم برز له و قال له أنشدك 

احلديد و كان فيه اثنا عرش رطال فهشم رأسه دمك فإن لك جوارا فأبى إال قتاله فحمل عليه بعمودة 
و بيضة كانت عليه فقتله و نزل إليه فكفنه و دفنه و تتبع ما غنم اخلوارج من عسكره فبعث به إىل 
أهله و اعتذر إىل أصحابه و قال هو جاري بالكوفة و يل أن أهب ما غنمت فقال له أصحابه ما دون 

 .ه قد فشا فيهم اجلراح فقال ليس عليكم أكثر مما قد فعلتمالكوفة اآلن أحد يمنعك فنظر فإذا أصحاب
و خرج هبم عىل نفر ثم خرج هبم نحو بغداد يطلب خانيجار و بلغ احلجاج أن شبيبا قد أخذ نحو نفر 
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 .ومنّا امرياملومنني فی النداء املحذوف: إّنام قلت: فقال
 .إلی الرشيد وكان يقتل الشيعة) ١(وأتی برصع الغواين

 :إيه أبا مسلم، انت القائل: فقال
  اهلــوی ببنــي عــّيل فــی احلشــا أنــس

 

  
ـــاس   ـــي العّب ـــن بن   وأراه يطمـــع م

 

 

                                                                                                                                  
فظن أنه يريد املدائن و هي باب الكوفة و من أخذ املدائن كان ما يف يديه من أرض الكوفة أكثر فهال 

 عثامن بن قطن فرسحه إىل املدائن و واله منربها و الصالة و معونة جوخى ذلك احلجاج و بعث إىل
كلها و خراج األستان فجاء مرسعا حتى نزل املدائن و عزل احلجاج ابن أيب عصيفري عن املدائن و 
كان اجلزل مقيام هبا يداوي جراحاته و كان ابن أيب عصيفري يعوده و يكرمه و يلطفه فلام قدم عثامن بن 

م زد ابن أيب عصيفري فضال و كرما اللهء فكان اجلزل يقول  بيش» ٥«مل يكن يتعاهده و ال يلطفه قطن 
دخول شبيب [ ٢٥٤، ص ٤ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ج.(و زد عثامن بن قطن ضيقا و بخال

 ]). الكوفة و أمره مع احلجاج
العلامء، ص  معامل.( لديان املوصليان، امللقب برصيع الغواين اخلا مسلم بن الوليد األنصاري)  ١

 ).، مسلم بن الوليد األنصاري١٥٢
ذكره ابن شهرآشوب يف شعراء أهل . و مسلم بن الوليد األنصاري موالهم امللقب برصيع الغواين

البيت املتقني و يف تاريخ بغداد للخطيب عن بعضهم أن مسلم بن الوليد قال ثالثة أبيات تناهي فيها 
الشعراء امدح بيت وارثي بيت و اهجي بيت و ذكرها ثم حكي عن أيب متام أنه قال و زاد عىل كل 

أشعر الناس و اسهبهم بعد الطبقة األوىل بشار و السيد احلمريي و أبو نواس و مسلم بن الوليد 
، و من التابعني و تابعي التابعني و من ١٧٠، ص١ الشيعة ج أعيان).(أواخر املائة الثانية(بعدهم 
 .)بعدهم
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 :بلی انا اّلذي أقول يا امرياملومنني: فقال

  أنس اهلوی بـني العمومـة فـی احلشـا

 

  
ـــامس   ـــائر األن ـــن س ـــًا م   مستوحش

 

ــــتم ــــائل كن ــــت الفض   وإذا تكمل

 

  
ـــاس   ـــی العب ـــا بن ـــذلک ي ـــی ب   أول

 

 
 .فعفا عنه
 :فتمثل كنت عند الصادق: الق احللواين اهللاأبوعبد 

ــنا ــا يف نفوس ــی حاجاتن ــی مت   وحّت

 

  
  وحّتی متی تـرسی الـّرساة وال نــرسي  

 

 
 :وللرشيف املرتضی

  )٢(ومهضـمة) ١(كم ذا أقيم علی هول

 

  
ــتم   ــور ي ــرات أم ــا) ٣(ومنك   أعرفه

 

 
 : يقول) ١(إّن الناس يزعمون إّنک إّنک متشّيع، فاّهنا: قيل أليب نعيم الفضل بن دكني

                                                        
 .هون؛ هومل، خ ل)  ١
 .مهضة، خ ل)  ٢
 .ليتم، خ ل؛ مع ذلک مل يتيّرس لنا القرائة صحيحًا فی قبال هذه الكلمة فی مجيع النسخ)  ٣
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  ومــــا زال كتامنيــــک حّتــــی كــــاّنني

 

   
  )٢(يـرد جـواب السـائل عنـد أعجـم 

 

ــلمي ــاة وتس ــول الوش ــن ق ــلم م   ألس

 

 
ســـلمت ومـــن هـــذا علـــی الـــدهر  

  )٣(يســــــــــــــــــــــــــــــلم

 

 :احلمريي
  ومـــــــا يل ذنـــــــب يعّدونـــــــه

 

  

                                                                                                                                  
 .فاّنا؛ فاّننا، خ ل)  ١
  لقد طال كتامنيك حّتى كأّننى)  ٢
 بـرّد جواب الّسائىل عـنك أعـجم 
 ).ك يوم جمموع له الناس؛ تأويل آية أخرى ذل٤٤، ص ١ أمايل املرتىض ج(

 ألسـلم من قـول الـوشاة و تسـلمى)  ٣
  سلمت و هل حّى عىل الناس يسلم

 ).؛ تأويل آية أخرى ذلك يوم جمموع له الناس٤٤، ص ١ أمايل املرتىض ج(
ظاهر الفضل بن دكني التشيع و له بيتان  ٨٦بشارة املصطفى لشيعة املرتىض ص : فراجع للزيادة الی

الفصل العرشون فيه عجائب و نوادر غريبة و أشعار يف فضائل أمري  ٢٤٥األخبار ص ىف ذلك؛ غرر 
حبه و بغضه  ٨٧باب  ٢٧٩ص  ٣٩ ج) بريوت -ط (؛ بحار األنوار  املؤمنني عليه التحية و السالم

و رسوله و أن عداوته  اهللاعليه و أن حبه إيامن و بغضه كفر و نفاق و أن واليته والية  اهللاصلوات 
و رسوله و أن واليته ع حصن من عذاب اجلبار و أنه لو اجتمع الناس عىل حبه ما خلق  اهللاة عداو

 .النار اهللا



  
  
  
  
  
  

  ١٩٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  )١(ســــوی إّننــــي بكــــم مغــــرم  

  

  وأصـــــبحت عنـــــدهم مـــــأثمي 

 

  
ــــأثم   ــــم) ٢(كم ــــون أو أعظ   فرع

 

ـــو  ـــبحت ل ـــهوأص ـــا دين ـــل م   قي

 

  
ـــــلم   ـــــائلهم مس ـــــال ق ـــــا ق   مل

 

  ولـــو إّننـــي مـــّت مـــا أســـرتجعوا

 

  
ـــرتمحوا   ـــا أس ـــتغفروا يل وم   وال أس

 

 
 :دعبل

ـــة ـــتم مـــن كهـــول وفتي   بنفــــيس أن

 

  
ــــات   ــــل دي ــــاة أو حلم ــــّک عن   لف

 

  أحّب قـّيص الـّرحم مـن أجـل حـّبكم

 

  
ـــر فـــيكم زوجتـــي وبنـــايت     وأهج

 

ــــح ــــة كاش ــــيكم خماف   وأكــــتم حّب

 

  
ــل   ــد الرج ــوايت) ٣(عني ــري م ــّق غ   احل

 

ــام حّبهــا     )١(لقــد خفــی يف الــّدنيا وأّي
                                                        

 .معزم، خ ل)  ١
 .مأمتي كمأتم، خ ل)  ٢
 .ألهل: فی املصادر)  ٣
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٩١ 

 

ــايت   ــد وف ــن بع ــوا األم   )٢(وإّين ألرج

 

 
).....٣( 

ــــة   و لــــوال أراعــــي يف أمــــوري تقّي

 

  
  ألظهــرت مــن علــم ميــامني باطنــا   

 

  وبّينـــــت مـــــن أرسار آل حمّمــــــد

 

  
  مصابيح جتلـو عنـه بـت الـدخن كامنـا  

 

 
  إيــــاه الّتقيــــات مــــنهموتضــــحی 

 

  
ــل   ــب واذب ــرای املري ــی علــی ال   أداج

 

ــــة ــــي تقّي ــــی أن أراع ــــی عل   وإن

 

  
ـــل   ـــوم ملزي ـــًا لق ـــالط آقوام   )١(أخ

 

                                                                                                                                  
 .سعيها: يف املصادر)  ١
ص  ٢ ئمة جكشف الغمة يف معرفة األ: فراجع لإلطالع علی القصيدة بعد ما مجع من ديوانه الی)  ٢

باب مولد الرضا عليه السالم من كتاب عيون أخباره؛ العدد القوية لدفع املخاوف اليومية ص  ٣٢٥
نبذة من أحوال اإلمام الرضا عليه السالم و كيفية شهادته؛ حلية األبرار يف أحوال حممد و آله  ٢٩٠

 - ط (ا؛ بحار األنوار الباب الثامن يف ذكر قصيدة دعبل بطوهل ٤٠٧ص  ٤ األطهار عليهم السالم ج
 .عليه اهللامداحيه و ما قالوا فيه صلوات  ١٧باب  ٢٤٩ص  ٤٩ ج) بريوت

 .سقطت من النسخ اإلشارة إلی اسم الشاعر)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ١٩٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

 ):٢(كميت
ــــــا  ــــــأل كاين ــــــن يس ــــــا م   ي

 

  عـــــن كـــــل معضـــــلة ســـــخيفة 

 

ـــــــــــارض ـــــــــــواب حل   إّن اجل

 

  لكنّنــــــــي أخفيــــــــه خيفــــــــة 

 

ــــــــة ــــــــذار رعّي ــــــــوال اعت   ل

 

ــــــة  ــــــتها اخلليف ــــــت سياس   محل

 

  داء هبــــــــاوســــــــيوف أعــــــــ

 

ــــــــة  ــــــــدًا نقيف ــــــــا أب   هاماتن

 

ـــــــــن أرسار آل ـــــــــفت م   لكش

 

ــــــــة  ــــــــًال طريف ــــــــد مج   حمّم

 

ــــــــّام رواه ــــــــا ع ــــــــي هب   يغن

 

ــــــــة  ــــــــو حنيف ــــــــک وأب   مال

 

  وأريـــــــــــتكم اّن احلســـــــــــني

 

ــــــوم الّســــــقيفة  ــــــيب يف ي   أص

 

  وألّی شـــــــــــیء أحلـــــــــــدت

 

ــــــيفة  ــــــة الّرش ــــــل فاطم   يف الّلي

 

ــــــــيخامها ــــــــدا ش ــــــــا ع   ومل

 

ــــة  ــــا املنيف ــــی حجرهت ــــن وط   ع

 

  فةونرشـــــــت طـــــــّی صـــــــحي

 

ــــــحيفة  ــــــث الص ــــــا أحادي   فيه

 

                                                                                                                                  
  ويضحي أناة والتقيات منهم)  ١
 أداجي عىل الداء املريب وأدمل 

  وإنـي عـىل أنـي أرى فـي تـقـيـة
 ــلأخــالـط أقـوامـا لـقـوم لـمـزي 
 

 .١٣٤، ص ١؛ ومستدركات آعيان الشيعة ج٧٣-٧٢الروضة املختارة، صص : راجع الی
 .كذا يف نسخة؛ وفی املصادر انتساب الشعر الی ابن قريعة؛ فراجع)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٩٣ 

ـــــــــد ـــــــــت حمّم ـــــــــًا لبن   آه

 

ـــــــيفة  ـــــــتها أس ـــــــت بغِص   مات

 

  كـــم جّرعـــت مـــن كـــأس غيــــ

 

  ـــــظ للحشـــــی وهلـــــا وجيفـــــة 

 

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــفن خمبئ   ألنكش

 

ــــــة  ــــــفت خيف ــــــرّبام كش   ) ١(ول

 

                                                        
 :وإليک نص الشعر من املتون وذكر املصادر)  ١

  يا من يـسائل دائـبا
 عن كل معضلة سخـــيفة 

  ال تكـشفن مـغـطـى
 بـــام كشفـــت جيفةفـــلر 

  و لرب مـستور بدا
 كالطبل من حتت القطيفة 

  إن اجلواب حلارض 
 لكنني أخـــفـــيه خــيفـــة 

  لو ال اعـتداد رعية 
 ألغى سياستها اخلـــليفـــة 

  و سيوف أعداء هبا 
 هامــــاتنــا أبدا نقــيــفـــة 

  لنــرشت من أرسار 
 ــريفةآل حمـمد مجــال ط 

  تغنـيكم عـــام رواه
 مالـــــك و أبو حنــــيـــفة 

  و أريـكم أن احلسني



  
  
  
  
  
  

  ١٩٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ):١(فصل

 :يف الّتوّلی والّتّربا

َا يا: قوله تعالی  اْسَتَحبُّوا إِنِ  َأْولِياءَ  واَنُكمْ إِْخ  وَ  آباَءُكمْ  َتتَِّخُذوا ال آَمنُوا الَّذينَ  َأهيُّ
ُمْ  َمنْ  وَ  اْإليامنِ  َعَىل  اْلُكْفرَ   املُْْؤِمنُونَ  َيتَِّخذِ  ال: وقوله)  ١( ِمنُْهم َفإِنَّهُ  ِمنُْكمْ  َيَتَوهلَّ

                                                                                                                                  
 أصيب يف يوم السـقيفــــة 

  و ألي حال لـحـدت
 باللـيل فاطــمة الرشيـــفـة 

  و ملا محت شيخيكم
 عن وطي حجرهتا املنيفة 

  أوه لـبـنـت مـحـمـد
 ماتــــت بغــصتــها أسيفة 

؛ طرف من ] ضبط الغريب[ ٧١ص  ٣ ألخبار يف فضائل األئمة األطهار عليهم السالم جرشح ا
ص ١ و أبوامها رشيكان هلام فيام فعلتا؛ كشف الغمة يف معرفة األئمة ج ٥٠٢األنباء و املناقب ص 

ص  ٤٣ ج)بريوت -ط (ذكر وفاهتا و ما قبل ذلك من ذكر مرضها و وصيتها؛ بحار األنوار  ٥٠٥
ما وقع عليها من الظلم و بكائها و حزهنا و شكايتها يف مرضها إىل شهادهتا و غسلها و  ٧باب  ١٩٠

 .عىل من ظلمها اهللاعليها و لعنة  اهللادفنها و بيان العلة يف إخفاء دفنها صلوات 
 .سقطت صفات الفصل من النسخ) ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٩٥ 

َا يا: وقوله) ٢(َأْولِياءَ  اْلكافِرينَ  ي َتتَِّخُذوا ال آَمنُوا الَّذينَ  َأهيُّ ُكمْ  وَ  َعُدوِّ  َعُدوَّ
َا يا: وقوله) ٣(َأْولِياءَ  ْوا ال آَمنُوا الَّذينَ  َأهيُّ : وقوله) ٤(َعَلْيِهمْ  اهللا َغِضَب  َقْوماً  َتَتَولَّ

َا يا  ).٥(ُدونُِكمْ  ِمنْ  َتتَِّخُذوا ال آَمنُوا الَّذينَ  َأهيُّ
ُكون ِممَّا ءٌ  َبري إِينِّ   :إبراهيم  ).٦( ُتْرشِ

بُِعوين اهللا بُّونَ ُحتِ  ُكنُْتمْ  إِنْ  :للنبّي   ).٧( َفاتَّ
 .معه اهللامن أحّبنا كان معنا يوم القيامة ولو أّن رجًال أحّب حجرًا حلرشه : النّبّي 

 .من أحّب كافرًا فهو كافر: احلسني بن خمتار عن الصادق
من جالس لنا عايباً ومدح لنا قائًال وواصل لنا قاطعًا أوقطع لنا واصالً أو : وعنه
 .لنا عدّوًا أو عادی لنا ولّياً، فقد كفذ باّلذي أنزل الّسبع املثاين والقرآن العظيم والی

                                                                                                                                  
 املصدر و اليک نص اآلية كام فی املصحف الختالف بني٢٣: سورة التوبة، رقم اآلية)  ١

ذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا آباَءُكْم َو إِْخواَنُكْم َأْولِياَء إِِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَىل اْإليامِن : واملصحف َا الَّ َو يا َأهيُّ
املُِونَ  ُْم ِمنُْكْم َفُأولئَِك ُهُم الظَّ  .َمْن َيَتَوهلَّ

 .٢٨: سورة آل عمران، رقم اآلية)  ٢
 .١: ، رقم اآليةسورة املمتحنة)  ٣
 .١٣: سورة املمتحنة، رقم اآلية)  ٤
؛ واليک نص اآلية من املصحف إلختالف موجود بني املتن ١١٨: سورة آل عمران، رقم اآلية)  ٥

وا ما َعنِتُّمْ : واملصحف ذيَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا بِطاَنًة ِمْن ُدونُِكْم ال َيْأُلوَنُكْم َخباالً َودُّ َا الَّ َقْد َبَدِت  يا َأهيُّ
في  . ُصُدوُرُهْم َأْكَربُ َقْد َبيَّنَّا َلُكُم اْآلياِت إِْن ُكْنُتْم َتْعِقُلون  اْلَبْغضاُء ِمْن َأْفواِهِهْم َو ما ُختْ

 .٧٨: سورة األنعام، رقم اآلية)  ٦
 .٣١: سورة آل عمران، رقم اآلية)  ٧



  
  
  
  
  
  

  ١٩٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
): ١(لرجل من قلبني يف جوفه اهللايف خرب ما جعل  ميثم الّتامر عن أمرياملؤمنني

حيّب هبذا قومًا وحيّب باآلخر عدّوهم، واّلذي جعله حيّبنا فهو خيّلص كام خيّلص 
 .الذهب ال غّش فيه

 أتراين أصحاب اجلمل كانوا علی ضاللة؟: احلارث بن حوط ألمرياملؤمنني وقال
أّنک مل تعرف احلّق فتعرف . يا حار أّنک نظرت حتتک ومل تنظر فوقک، فحرت: فقال

 .أهله، ومل تعرف الباطل فتعرف من أتاه
 .إّين أتوّالک وأتوّيل فالنًا وفالناً  قال رجل ألمراملؤمنني: الّصادق

 .أنت اليوم أعور، فانظر بعمی أو تبرص: يلّ فقال له ع
 : احلمريي

ــــــــف ــــــــل حل ــــــــاه رج   أت

 

  
ـــــرب   ـــــی املن ـــــی عل ـــــد واف   وق

 

  فقــــــال الرجــــــل الــــــداخل

 

  
ــــــــه منكــــــــر   ــــــــوالً بعض   ق

 

ـــــک ـــــی ل ـــــت ان ـــــد احبب   لق

 

  
ــــــــــمر   ــــــــــا أض   يف ّرسي وم

 

  فقـــــال الّطهـــــر انـــــت اليـــــوم

 

  
ـــــام   ـــــور) ٢(ف ـــــری أع ـــــد ت   ق

 

                                                        
 ).٤: سورة األحزاب، رقم اآلية(َجْوفِِه   َبْنيِ يفلَِرُجٍل ِمْن َقلْ  اهللاما َجَعَل : أشار الی آية)  ١
 .فيام، خ ل)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٩٧ 

ـــــــی ـــــــری بعم ـــــــا أن ت   فاّم

 

  
ـــــــا    ـــــــوأّم ـــــــری تبرص   أن ت

 

  وال جتمــــــع الســــــيفان فـــــــ

 

  
ـــــر     )١(ــــــي غمـــــد فـــــال تكث

 

لقد بايعتک بيعة ما  اهللاو: عن حمّمد بن أيب بكر اّنه قال ألمرياملؤمنني) ١(وحدث
 .بايع أحدًا مثلها

                                                        
فقال احلمريي : وإليک نص ما ورد فی املتون ممّا قاله الشاعر، نذكرها ملا بينهام من اإلختالفات)  ١

 :شعراً  اهللارمحه 
 أتانا رجل جلف

 و قد واىف عىل املنرب
 فقال الرجل الداخل

 قوال بعضه منكر
 الكل لقد حبب يل 

 يف رسي و ما أظهر
 فقال الطهر أنت اليوم

 فيام قد بدا أعور
 فإما أن ترى تعمى
 و إما أن ترى تبرص

 و ما للمرء من قلبني
 ذا صايف و ذا أكدر

 ).٧٥: ، ص٣ الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم، ج(



  
  
  
  
  
  

  ١٩٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 كيف يا حمّمد؟: قال
َو اْلَيْوِم  اهللاَن بِ ال َجتُِد َقْومًا ُيْؤِمنُو: اهللابايعتک علی اّنک أمرياملؤمنني حّقًا، يقول : قال

وَن َمْن َحادَّ  ورسوله، فانا أشهد أّنه  اهللاوأّول من حاّد  )٢(َو َرُسوَلهُ  اهللاْآلِخِر ُيوادُّ
 .أيب

وأرس أبو عزيزيف يوم بدر فخّيل عنه حلرمة أخيه مصعب بن عمري صاحب رأية 
فدی، ففدی نفسه ال وال كرامة أحبسوه حّتی ي: ، فلّام سمع بإطالقه قالالنّبي

ِه َو َهنَى : وانرصف، ثم اّنه قتل أخاه مصعبًا يف أحد فنزل فيهام ا َمْن خاَف َمقاَم َربِّ َو َأمَّ
 .)٣( النَّْفَس َعِن اْهلَوى

إلی وجه أبی حذيفة وهو  وملا صحب عتبة بن ربيعة إلی قليب بدر نظر النّبي
 .كئيب
 يک شيئ؟يا آبا حذيفة لعّلک دخلک من حال أب: فقال 
 .أمتا إّين كنت أرجو له إسالمه اهللايا رسول  اهللاال و: فقال

 .له بخري فدعا النّبي
ُه  :تعالی قال لنوح اهللاإّن  اهللاأبوعبد: قال: قال إبن الوّشاء عن الّرضا إِنَّ

 .ألّنه كان خمالفًا له وجعل من أتبعه من اهله) ٤(َلْيَس ِمْن َأْهِلَك 
 ).١(نّاسلامن م: وهذا كقوله

                                                                                                                                  
 .حيدث، خ ل)  ١
 .22: سورة املجادلة، رقم اآلية)  ٢
 .40: االيةسورة النازعات، رقم )  ٣
 .46: سورة هود، رقم اآلية)  ٤
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ١٩٩ 

 أمانًا لبني أخته العباس اهللاوأخذ شمر بن ذی اجلوشن من إبن زياد لعنهام 
 .وجعفر وعثامن إخوة احلسني اهللاوعبد

 .خري من أمان إبن محّية اهللاأمان  اهللالعنک : فلّام عرض عليهم قالوا
 .وكانت خالة معوية وهي بنت عتبة إبن أيب ربيعة زوجة عقيل

كأّن  ، أين أخي، أين عّمي؟ال حيّبكم قلبی ابدًا، أين أيب يا بني هاشم:فقالت له
 ).٢(إذا دخلت جهنّم فخذي عن شاملک جتدهم أمجعني: قال .أعناقهم أباريق فّضة

                                                                                                                                  
اآليات ): 2(سورة البقرة[ 121التفسري املنسوب إىل اإلمام احلسن العسكري عليه السالم ص )  ١

؛ عيون أخبار الرضا عليه ]102آية ): 9(سورة التوبة[ 171؛ تفسري فرات الكويف ص ]15اىل  14
 341من األخبار املجموعة؛ اإلختصاص ص باب فيام جاء عن الرضا ع  31، 64ص  2 السالم ج

 140ص ) احلديثة -ط (يف بيان فضل سلامن الفاريس ومجلة أخرى من األخبار؛ دالئل اإلمامة 
 217ص  1 ج) البن شهر آشوب(؛ متشابه القرآن و خمتلفه )عليها اهللاصلوات (أخبار يف مناقبها

 85ص  1 ج) البن شهرآشوب(م ؛ مناقب آل أيب طالب عليهم السال]45آية ): 11(سورة هود[
احتجاجه ع عىل  260ص  1 ج) للطربيس(فصل يف استجابة دعواته؛ اإلحتجاج عىل أهل اللجاج 

زنديق جاء مستدال عليه بآي من القرآن متشاهبة حتتاج إىل التأويل عىل أهنا تقتيض التناقض و 
 .االختالف فيه و عىل أمثاله يف أشياء أخرى

ال قال معاوية يوما لعقيل بن أيب طالب هل من حاجة فأقضيها لك قال نعم و روى املدائني ق)  ٢
جارية عرضت عيل و أبى أصحاهبا أن يبيعوها إال بأربعني ألفا فأحب معاوية أن يامزحه قال و ما 
تصنع بجارية قيمتها أربعون ألفا و أنت أعمى جتتزئ بجارية قيمتها مخسون درمها قال أرجو أن 

الما إذا أغضبته يرضب عنقك فضحك معاوية و قال مازحناك يا أبا يزيد و أمر أطأها فتلد يل غ
فلام أتت عىل مسلم ثامين عرشة سنة و قد مات  اهللافابتيعت له اجلارية التي أولد منها مسلام رمحه 

ف و عقيل أبوه قال ملعاوية يا أمري املؤمنني إن يل أرضا بمكان كذا من املدينة و إين أعطيت هبا مائة أل



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :احلمريي يف أبويه

  أيب ملــا عرفــت مقالــه )١(شــنئت

 

  
  وبغضــــــته آل النبــــــي حممــــــد  

 

ـــــره ـــــرك أم ـــــيانه هللا يف ت   وعص

 

  
  ؤيـــدملـــا قـــال يف ذكـــر الـــويص امل  

 

ـــورى ـــا عـــىل ال   تـــركتهام ملـــا أقام

 

  
ــدد   ــنهام بته ــيل ع ــت رح   )٢(وحول

 

                                                                                                                                  
قد أحببت أن أبيعك إياها فادفع إيل ثمنها فأمر معاوية بقبض األرض و دفع الثمن إليه فبلغ ذلك 
احلسني عليه السالم فكتب إىل معاوية أما بعد فإنك اغرترت غالما من بني هاشم فابتعت منه أرضا 

مسلم فأخربه ذلك و  ال يملكها فاقبض من الغالم ما دفعته إليه و اردد علينا أرضنا فبعث معاوية إىل
و قال اردد علينا مالنا و خذ أرضك فإنك بعت ما ال متلك فقال   أقرأه كتاب احلسني عليه السالم

مسلم أما دون أن أرضب رأسك بالسيف فال فاستلقى معاوية ضاحكا يرضب برجليه و قال يا بني 
ليه السالم أين قد رددت كالم قاله يل أبوك حني ابتعت له أمك ثم كتب إىل احلسني ع اهللاهذا و 

. عليكم األرض و سوغت مسلام ما أخذه فقال احلسني عليه السالم أبيتم يا آل أيب سفيان إال كرما
فقال معاوية لعقيل يا أبا يزيد أين يكون عمك أبو هلب اليوم قال إذا دخلت جهنم فاطلبه جتده 

عتبة بن ربيعة يا بني هاشم ال مضاجعا عمتك أم مجيل بنت حرب بن أمية و قالت له زوجته ابنة 
حيبكم قلبي أبدا أين أيب أين عمي أين أخي كأن أعناقهم أباريق الفضة ترد أنفهم املاء قبل شفاههم 

: ، ص42 ، ج)بريوت -ط (بحار األنوار .(قال إذا دخلت جهنم فخذي عىل شاملك جتدينهم
 .253: ، ص11 ؛رشح هنج البالغة البن أيب احلديد، ج)16

 .ت، كام فی املصادر الناقلة ألشعارهسأم)  ١
 .156أخبار الّسيد احلمريي، املرزباين اخلراساين، ص )  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٠١ 
 

)......١(: 
ــه ــي عن ــو المن ــل أيب) ٢(ول   أيب مل اق

 

  
  شــّک ) ٣(وحاشــا أيب أن يعرتيــه بــه  

 

 
 :أبوالربكات يف أخيه

ـــه ـــد وفات ـــوم بع ـــت أيب يف الن   رأي

 

  
  عفــا خــالقي عنــه وعــن كــل مســلم  

 

ــا ــت ؟ فق ــاذا لقي ــه م ــت ل   ل يلفقل

 

  
  نجــوت بحــب الطــالبيني فــاعلم  

 

  فلــيس ســوى األطهــار آل حممــد

 

  
ــلم   ــك تس ــرط حب ــيهم ف ــلم إل   فس

 

  مــــا يف شــــعرة اهللافقلــــت لــــه و

 

  
ــرم   ــويص املك ــب ال ــن ح ــص م   ختل

 

                                                        
مل يتيرس لنا الوصول الی ما كتبه املصنف فی حمل شاعر البيت لعدم امكان قرائتها؛ واالمني فی )  ١

وف باملحقق االعيان اورد البيت فی ذيل ذكره البو جعفر حممد بن حممد بن احلسن الطويس املعر
 .الطويس وباخلواجة نصري الدين الطويس احلكيم الفيلسوف استاذ احلكامء واملتكلمني

 .فيه، خ ل)  ٢
 .بک، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  قــد تــواىل غــريهم يــا أيب أخــي یأبــ

 

  
ـــدم   ـــدم وق ـــري املق ـــه غ ـــال من   جه

 

  أيب أنـــت احلـــالل بعينـــه فقـــال

 

  
  )١(غريي ومـن غـري آدممن  وغريك  

 

 
 :وإلبن سكرة يف أبيه وكان قد حبسه فمرض: وقال

  ســــقم وإعـــــالل وداء فاضـــــح

 

  
ــدي   ــويص معان ــّب ال ــی ح   وأيب عل

 

ــه ــن أب أو مثل ــک م ــن يف حريم   م

 

  
ـــد   ـــرب بواح ـــف مل يق ـــب أل   للكل

 

  لـــو كنـــت يف زمـــن النّبـــي حمّمـــد

 

  
ـــد   ـــّر الوال ـــرآن ب ـــاء يف الق ـــا ج   م

  

 :األموي بحّبه علّياً ونفي أبو عدي 
ـــ ـــردوين عل ـــاً  یم ـــداحي علي   امت

 

  
  ذاك ّيف داء دويـــــــــــــــــاً  ورأوا  

 

  ال أبـــرح الـــدهر حتـــى فـــوريب

 

  

                                                        
بحث يف الوالء و الرباء؛ إثبات اهلداة  - 2، 75ص  3 الرصاط املستقيم إىل مستحقي التقديم ج)  ١

 .الفصل الثالث و اخلمسون 342ص  3 بالنصوص و املعجزات ج
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٠٣ 
ــــتىل   ــــاً  خت ــــب علي ــــي أح   مهجت

 

ـــــــه ـــــــداين وبني ـــــــّب أمح   حل

 

  
ــــا كنــــت   ــــي النّبي ــــتهم حلّب   أحبب

 

ــّب  ـــ ح ــا ورش ال ــّب دني ــن ال ح   دي

 

  
ـــّب    ـــا دن ح ـــون دني ـــّب يك ـــح   اً ّي

 

  لســـــت أبـــــايل عـــــيل فســــواء

 

  
ـــميا   ـــمياً  عبش ـــت أم هاش   )١(دعي

 

                                                        
: ان يكره ما جيري عليه بنو أمية من سب عّيل وشعره يف ذلك ): 203، ص 11ج (و فی األغاين)  ١

كان أبو : أخربين عيسى بن احلسني الوّراق قال حّدثنا حممد بن زكرّيا الغالّيب عن ابن عائشة قال 
عليه وسّبه  اهللات عدّي األموّي الشاعر يكره ما جيري عليه بنو أمّية من ذكر عّيل بن أيب طالب صلو

عىل املنابر ، ويظهر اإلنكار لذلك ، فشهد عليه قوم من بني أمّية بمكة بذلك وهنوه عنه ، فانتقل إىل 
 :املدينة وقال يف ذلك 

  ّرشدوا يب عند امتداحي علّيا
 ورأوا ذاك ّيف داء دوّيا 

  فو رّيب ال أبرح الّدهر حتى
 ختتىل مهجتي بحّبي علّيا 

  ّب أمحد إّين وبنيه حل
 كنت أحببتهم بحّبي النبّيا 

  حّب دين ال حّب دنيا وّرش الـ
 ـحّب حّب يكون دنيا وّيا 



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

وكان هلا يومئذ مخس سنني  ورأت إبنة أيب األسود الّدئيل بني يديه خبيصًا مليحاً 
أطعمني من هذا، فامسک، فاحلّت عليه، فأخذ منه مثل احلّمصة فوضعها فی : فقالت

هذا شهد زعفره معوية  يا بنّية عليک بالّتمر، فاّنه أنفع وأنجع وأشبع، انّ : فيها وقال
 .أنفذه إلينا ليخدعنا به عن حّب أمرياملؤنني اهللالعنه 

 .أخيدعنا بالشهد املزعفر عن حّب الّسيد املظفر؟ تّبًا ملرسله، وتّبًا آلكله: فقالت
 : ثم قامت وعاجلت نفسها حّتی تقّيأت ما أكلت ثم قامت وهي تقول

ـــد ـــا ابـــن هن   أبالشـــهد املزعفـــر ي

 

  
ــــذل   ــــع ب ــــانبي   ك إســــالما و دين

 

ــــاذ  ــــذا اهللامع ــــون ه ــــيس يك   ل

 

  

                                                                                                                                  
  يف الّذؤابة منهم اهللاصاغني 

 ال زنيام وال سنيدا دعّيا 
  عدوّيا خايل رصحيا وجّدي

 عبد شمس وهاشم أبوّيا 
  فسواء عّيل لست أبايل

 عبشمّيا دعيت أم هاشمّيا 
؛ الوايف بالوفيات، الصفدي، 364املجدي يف أنساب الطالبني؛ عىل بن حممد العلوى العمري، ص 

 .200، ص 17ج
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٠٥ 
  )١(و موالنـــــا أمـــــري املؤمنينـــــا  

 

 
).......٢( 

ــــرت مزنــــة ــــيكم مــــا ج   أوال

 

  
  الرعد أو جلجـال )٣(وما اصخحب  

 

                                                        
حدثنا الشيخ املفيد : أخربنا أبو عيل تيامن بن حيدر بن احلسن بن أيب عدي البيع: احلكاية الرابعة)  ١

بن موسى بن أمحد  اهللالفتح عبيد  حدثنا السيد أبو: أبو حممد عبد الرمحن بن أمحد بن احلسني احلافظ
بن  اهللاحدثنا عبد : حدثنا أمحد بن عمران. إن أبا حممد جعفر بن أمحد حدثهم: بن الرضا عليه السالم

رأيت ابنة أيب األسود الدؤيل و : جعفر النحوي، عن احلارث بن حممد التميمي عن عيل بن حممد قال
ففتحت فوضع فيه مثل :] قال. [افتحي فاك: قاليا أبه أطعمني ف: بني يدي أبيها خبيص فقالت

هذا الطعام : هذا أنفع و أنجع؟ فقال: فقالت. عليك بالتمر فهو أنفع و أشبع: اللوزة، ثم قال هلا
، خيدعنا عن اهللاقبحه : فقالت. بعث به إلينا معاوية خيدعنا به عن حب عيل بن أيب طالب عليه السالم

ا ملرسله و آكله، ثم عاجلت نفسها و قاءت ما أكلت منه، و أنشأت السيد املطهر بالشهد املزعفر، تب
 :تقول باكية

  أبالشهد املزعفر يا ابن هند
 نبيع إليك إسالما و دينا 

  ليس يكون هذا اهللافال و 
 و موالنا أمري املؤمنينا 

 .94: ، ص8 ؛مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل، اخلامتةج82: ، ص)للرازي(األربعون حديثا 
 .فی النسخ ورد الشعر بال اشارة الی الشاعر والشعر للمهيار الديلمی قدس رسه القدويس)  ٢
 .اصطحب، كام فی الغدير)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ـــــــاديكم ـــــــن يع ـــــــرأ مم   وأب

 

  
ـــوال   ـــل لل ـــرباءة أص ـــان ال   )١(ف

 

 
)......٢( 

ـــی ـــري اّن ـــائح غ ـــن القب ـــل م   اص

 

  
ـــ   ـــی بالّس ـــی وارم ـــم ارم   باببك

 

  وأجهـــــــر بـــــــالوالء وال أداري

 

  
  وأنطـــــف بـــــالرباء وال أحـــــايب  

 

ـــاً  ـــي ولّي ـــم منّ ـــی بك ـــن أول   وم

 

  
ــــاب   ــــرف الكت ــــديكم ط   ويف أي

 

 
).......٣( 

ــــد ــــّب آل حمّم ــــن بح ــــی ادي   اّن

 

  
ــــا     دينــــًا يفــــوق بحســــنه األديان

 

                                                        
 .251، ص 4الغدير، ج )  ١
هنا كلمة عري مقروئة، ومل يتيرس لنا العثور علی الشعر والشاعر فی املتون التی كانت حتت ايدينا )  ٢

 .هو املوفق للصواب اهللاوال نقول باالستيعاب و
مع بذل اجلهد رصنا ممنوعني من الوصول الی ما كتب فی هذا املحل وعلی القياس ال يكون )  ٣

 .املكتوب فيه اال اسم الشاعر
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٠٧ 

ــنّ  ــاداكم) ١(وال لض ــن ع ــع م   مجي

 

  
ـــا   ـــا مـــن كان   وبغـــی علـــيكم كائن

 

  يـــا أمرياملؤمنينـــا ولـــه هويتـــک

 

  
ـــبينا   ـــه النّاص ـــت في ـــوی أرغم   ه

 

ـــبا ـــاداک نص ـــذی ع ـــت اّل   وعادي

 

  
  وواليــــت اّلــــذی واالک دينــــا  

 

ـــک وال اداري ـــّک في ـــت أش   ولس

 

  
ــــــا   ــــــور رّب العاملين ــــــک ن   بأّن

 

ــــة ــــزاد ولقم ــــتكثر ال ــــه اس   ول

 

  
  وال يغّرنــــــــــک الغــــــــــرورا  

 

 
ـــــــی  ـــــــال ف ـــــــه اهللاوق   آل ط

 

  
ـــــــور   ـــــــوالهيم غف ـــــــو مل   فه

 

ــــــ ـــــن يع ـــــة ممّ ـــــّبهم الربائ   ح

 

  
  ـــــدل عــــنهم هــــدی ونــــور  

 

  ومـــــا محـــــل بمـــــثلهم نســـــاء

 

  
ـــــور   ـــــثلهم حج ـــــوت م   وال ح

 

                                                        
 .يضّن، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٠٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

 :العويف
  لـــذر الّطغــــاة الّظــــاملني بظلمهــــم

 

  
  يلقــــوا هالكــــًا مهلكــــًا وأثامــــا  

 

  والـــــزم أئّمتـــــک اهلـــــداة فاّنـــــه

 

  
ــا   ــاة لزام ــی الّطغ ــيكون ذاک عل   س

 

ــــــا ــــــد س ــــــغ إالّ آل أمح   دةال تب

 

  
ـــا   ـــت مالم ـــو قتل ـــت ول ـــد أن   بع

 

  الّطّيبــــني الّطــــاهرين ومــــن هبــــم

 

  
ـــک واآلثامـــا   ـــی اإللـــه الرش   أفن

 

  )٢(مدی الّزمـان بنـيلهم) ١(القاطعني

 

  
  )٤(وكـربوا االصـناما) ٣(َعنَُد اإلله  

 

  الـــّراكعني الّســـاجدين لـــذی العلـــی

 

  
ــا   ــا وقيام ــادس رّكع ــت احلن   )٥(حت

 

                                                        
 .القاطفني، خ ل)  ١
 .بتيلهم، خ ل)  ٢
 .عبدوا اإلله، خ ل)  ٣
 .االصنام، خ ل)  ٤
 .قّياما، خ ل)  ٥
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٠٩ 
 

 : وله
  هل العبا حولی حولیأعاذل فی أ

 

  
  )١(فاين عن العّذال فالعذال فی شغلی  

 

  واّنـی تواليــت اّلـذی اســتوجب الــويل

 

  
  علی كّل ذی رأي صحيح وذي عقلـی  

 

 :وله
  فان قلت أهـواهم وأهـوی عـدّوهم

 

  
ـــف   ـــد املتوق ـــّر اجلاح ـــت املق   فان

 

ـــذباً  ـــه مذب ـــال اإلل ـــام ق ـــيش ك   تع

 

  
ـــف   ـــامر وتعل ـــخري احل ـــخر تس   تس

 

  جيــــّودک النقــــاد طــــورا وتــــارة

 

  
ــــف   ــــنهم وتزّي ــــيام بي ــــرج ف   تبه

 

  تری ازرقـا بـاألمس واليـوم أكحـال

 

  
  أخيــف اهللاوأنــت غــدا إن ســّهل   

 

  تنـــازک األهـــواء يف كـــّل مـــذهب

 

  
ــرف   ــاء يف احلــّي مق ــل اآلب ــام انتح   ك

 

                                                        
 .لعذال والعذال شغلی، خ لفانی عن ا)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢١٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  صديق عـدّو القـوم بعـض عـدائهم

 

  
ــالقوم مرجــف   ــو ب   فــان مل يقاتــل فه

 

  تل أهـل البيـت مـن حـاد عـنهموقا

 

  
ـــف   ـــنهم املتحي ـــوايل ع ـــم وامل   نع

 

 :وله
  ولوال كفر وايامن عرفناه يقينا

 

  
  فوّلينــاک وممــن ال يواليــک برينــا  

 

  أنت أنت احلجة الكربی اّلذی هللا فينا

 

  
  يف اآلرض وّرس املتقينـا اهللاأنت كنـز   

 

 :وله
  أبـــــــی يل ذواملعـــــــارج أن أوايل

 

  
ــــــــت اال الصــــــــادقيناإذا وال     ي

 

  واالاملصــــطفني علـــــی الربايـــــا

 

  
ــــــــا   ــــــــلني املنعمين   واال املفض

 

  واال األقــــــــدمني األّولينــــــــا

 

  
ــــــــابقينا   ــــــــابقني الّس   واال الّس

 

 :وغريه
ــل ــي رج ــبحت نشــهد قــويل أّنن   أص
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢١١ 
  من كّل مـن خـان أوال البتـول بـرئ  

 

 

 :فصل يف لقيب الّرفض

 اّنه شكی أبوبصري إلی الّصادق: صحيح ما رويإختلفوا فی سبب ذلک إّال أّن ال
 .اّن الناس يسّموننا الّرافضة

سّامكم، أما علمت اّن سبعني  اهللاما سّموكم هوالء هبذا اإلسم، ولكن  اهللاو: فقال
رجًال من بني إرسائيل من أحبارهم ووعّبادهم إعتزلوا ملا استبان هلم من ضالل 

وآمنوا بموسی وهرون وذرّيتهام، فرعون وجنوده فخرجوا من عسكر فرعون 
إلی موسی أن أثبت هلم هذا اإلسم يف  اهللافحسدهم النّاس وسّموهم رافضة وأوحی 

 ؟)١(عّز وجّل هذا اإلسم حّتی حياكموه اهللالتورية؛ ثم إّدخر 
 .يا آبا بصري رفض النّاس اخلري وأخذوا بالّرش ورفضتم الّرش ودخذتم باخلري

أين أبواهليثم بن التيهان وعّامر بن يارس ومقداد : ّي قال النّب موسی بن جعفر
 وأبوذّر؟

 .هم عند علی بن أيب طالب: قالوا
 .هوالء رفضوا النّاس إّال علی بن أبی طالب: فقال النّبّي 

 .فسّمتهم بنوأمّية الرافضة: فقال

                                                        
 .حيكلموه، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢١٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 من ّرش النّاس؟): ١(قال للّسامعة بن فّرهان الصادق

 .ألّهنم سّمونا كافرًا ورافضةً  اهللانحن يا ابن رسول : قال
كيف بكم إذا سيق بكم الی اجلنّة وسيق هبم الی النارف فينظرون : فنظر اليه ثم قال

ُهمْ  ُكنَّا ِرجاالً   َنرى ال َلنا ما قاُلوا وَ : اليكم فيقولون َْذناُهمْ  اْألَْرشارِ  ِمنَ  َنُعدُّ  َأختَّ
ا  ).٢(النَّارِ  َأْهلِ  َختاُصمُ  َحلَقٌّ  ذلَِك  إِنَّ  اْألَْبصارُ  َعنُْهمُ  زاَغْت  َأمْ  ِسْخِري�

قم يا عّامر عرفناک ال نقبل شهادتک ألّنک : شهد عّامر الدهنی عند إبن أيب ليلی، فقال
 .رافّيض 

 .فتبكی من الرفض، فانت من إخواننا: فبكی عّامر، فقال إبن إبی ليلی
كنت :تعالی اهللاهلها، ولو قال اّنام أبكي ألّنک نسبتنی الی رتبة رشيفة لست من ا: قال

رافضًا لألباطيل، عامًال بالّطاعات، فاكون مقرصًا ويكتب عليک لعظم كذبک 
 .وتسميتي بغري إسمي

 .يا رافيض: وقيل لبعضهم
، وال يوسف )٣(مل يسلم يعقوب من اجلزع والكمد، وال بنوه من احلسد واهللع: فقال

لّذ، وال الّرب من الزوج والولد، فكيف من األبرت واألمن الّرق والعبد، وال حمّمد
 أسلم من الّرفض واجلرد؟

 بلغني إّنک رافيض؟: وقال املتوّكل ملجنون

                                                        
 .مّرهان، خ ل)  ١
 .٦٤-٦٢: سورة ص، رقم اآليات)  ٢
 .القلع، خ ل)  ٣
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢١٣ 

للدين أم للدنيا؟ فان أک للدين ترفضت فأبوک مستنزل الغيث، وإن أک : فقال
 .للدنيا، فإّن يف يديک خزائن األرض

 .يارافيض: وقال لعلوي
 ).٢(من يرتفضبنا ليخن ب) ١(الناس يرتفضون:فقال

تنكري رافضی : رأسه يف جوف الكعبة، فقيل له يف ذلک، فقال) ٣(وُرئي تركي حترک
 ؟)٥(خلرب) ٤(شداوالبيت

 كيف ذلک؟: قيل
 .اهللاعيل ويل  اهللاحمّمد رسول  اهللاأبرص فاذا مكتوب فوق الباب داخًال ال اله اّال : قال

 .إّنه يصّيل صالة الّليل: ه؟قالكيف عرفت: إن فالنًا رافيض؛ فقال اآلخر: وقال بعضهم
 .فاعالت فاعالت فاعل: وكان متأّدب يف دمشقيقرأ من العروض

رافيض يسّب أّم املومنني عايشة ويذكر يوم اجلمل : فاجتمعت الغوغا علی قتله وقالوا
وأبواالزهر اهلروي وغريمها من أئّمتهم يروون احلق ) ٦(وكان القايض اجلغاين. بالّرمز

 .الرفضفنسبوهم إلی 

                                                        
 .يرفضون، خ ل)  ١
 .يرفض، خ ل)  ٢
 .يتحّرک، خ ل)  ٣
 .شدوالبيت، خ ل)  ٤
 .حلرب، خ ل)  ٥
 .اجلغايب، خ ل)  ٦



  
  
  
  
  
  

  ٢١٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اّنني رجل من أوالد فالن الّصديق، فوقع : ولقی الصاحب رجل حجازي برقعة فيها

 :يف ظهرها
  انا رجل مـذ كنـت أعـرف بـالّرفض

 

  
  فال كـان بكـری لـدّی علـی االرض  

 

ــدی ــرتة اهل ــطفی ع   ذروين وال املص

 

  
  بغضــی) ١(فـاّن هلــم حّبـی كــام هلـم  

 

 
هل رأيتم أمويًا مستميحًا : لک، فقال السيدواستامح أموي حمّمد بن زيد العلوي امل

 .علويًا؟ كيف أحّبوک ومل أنس حسينًا وعلّياً 
 :الّشافعي

ــــاً  ــــروا علّي ــــس ذك ــــی جمل   إذا ف

 

  
ـــــة الّزكّيـــــة     وســـــبطيه وفاطم

 

  فقّطـــب وجهـــه مـــن قـــال مـــنهم

 

  
ـــــــه لســـــــلقلقية     فـــــــايقن أّم

 

ــــــه ــــــًا و إبني ــــــروا علّي   إذا ذك

 

  
ـــــ   ـــــات البّغّي ـــــاغل بالّرواي   ةتش

 

ــــذا ــــح ذرو فه ــــا يص ــــول مل   يق

 

  

                                                        
 .كام لكم، خ ل)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢١٥ 
ـــّية   ـــديث الرافض ـــن ح ـــقيم م   س

 

  برئــت الـــی املهــيمن مـــن أنـــاس

 

  
ـــة   ـــرفض حـــّب الفاطمّي ـــرون ال   ي

 

ــــالة رّيب  ــــول ص ــــی ال الرس   عل

 

  
ــــــة   ــــــک اجلاهلّي ــــــه لتل   ولعنت

 

 :وله
ــی ــن من ــب م ــف باملحص ــًا ق   ياراكب

 

  
ــاهض   ــا والن ــد خيفه ــف بقاع   وأهت

 

  الـی املنـیسـحرًا اذافـاض احلجـيج 

 

  
ــائض   ــرات الف ــتطم الف ــًا كمل   فيض

 

ـــد ـــي ملحّم ـــادی اّنن ـــم ن ـــف ث   ق

 

  
ـــاغض   ـــت بب ـــه لس ـــّيه وبني   ووص

 

ـــد ـــّب آل حمّم ـــًا ح ـــان رفض   إن ك

 

  
ـــــيض   ــــّثقالن إّين راف ــــهد ال   فليش

 

 
 :إبن ّمحاد

ــدرج ــام من ــی األّي ــة ف ــد اإلمامّي   عق

 

  
ــه عــوج   ــا ل ــوي م ــن ق   والــرفض دي

 



  
  
  
  
  
  

  ٢١٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  ی الـويص عـيلّ ما يف عداده من عـاد

 

  
  مـن كـان مـولی هلـم آثـم وال حـرج  

 

ــــدهم اهللا ــــت عب ــــي إن كن   ّرشفتن

 

  
ـــزج   ـــم ممت ـــدمي والّلح ـــّبهم ب   وح

 

  ديني الـوالء والـرباء ال أبتغـي بـدال

 

  
ــرح   ــت انف ــا عش ــريه م ــی غ   وال إل

 

ـــيعتهم ـــم ش ـــی ث ـــاس ال عل   والن

 

  
  ومـا ســوی ذيــن فالضــالل واهلمــج  

 

 :وله
ــــــواک  ــــــومني يف ه ــــــوميل   ق

 

  
  مل يعــــنهم فيــــک مــــا عنــــاين  

 

ــــــک رافضــــــّيا ــــــدعونني في   ي

 

  
ــــــّذب    ــــــاين اهللاال ك   مــــــن دع

 

  نعـــم رفضــــت األولــــی تولــــوا

 

  
  عنـــــک إلـــــی حـــــّبهم فـــــالن  

 

ـــک عنـــدي ـــون بمـــن الم في   اه

 

  
  أو ســــــّبني فيــــــک أو حلــــــاين  

 

  حســـبي اذا مـــا رضـــيت عنّـــي
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢١٧ 
ـــب   ـــاين) ١(ومل تع ـــن عي ـــّط ع   ق

 

 :وله
  امليكم ورهطهـــموملـــا رفضـــنا ظـــ

 

  
ــا   ــالّرفض لّقبن ــا وب ــنا وعودين   رفض

 

ــم ــب ويله ــد النّواص ــا عن ــا ذنبن   وم

 

  
  ســـوی اّننـــا قـــوم بـــام دنـــتم دنـــا  

 

 :وله
  والتوحيد ديني) ٢(مقال العدل

 

   
ـــي    ـــدي وزين ـــي عق ـــّب أئّمت   وح

 

ـــاين ـــّوة واملث ـــل النب ـــم ده   ه

 

   
  وآل املجـــــد والشـــــربف العـــــيلّ    

 

  ء عـال وجمـداسموا فـوق الّسـام

 

   
ـــنّي     ـــب الّس ـــق بالنّس ـــاقوا اخلل   وف

 

ـــا ـــري الرباي ـــد خ ـــاللة أمح   س

 

  
ــــــي   ــــــرم آدم ــــــروا وأك   إذا ذك

 

  وألعـــن ظـــامليهم كـــّل وقـــت

 

  

                                                        
 .تغب، خ ل)  ١
 .والعدل، خ ل)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٢١٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  علـــی رغــــم الكفــــور النّاصــــبي  

 

  فــان ســّميت فــيهم رافضــّيا

 

  
ـــ   ـــی ب ـــد أرض ــــفق   يضـقول الّراف

 

 
 :العويف

 اصـبونـاقـد جـاهد فيـک النّ  اهللايـا أمـني 
  الّرافضــينا) ١(فـدينا إذ برينــا مـن عــداک

 

  إن يک حّبک رفضا وهو فی أعـداک دينـا

 

ــينا ــام ورض ــک إس ــرفض يف حّب ــا ال   فقبلن

 

ــــراک  ــــابرينا اهللامــــا ي ــــة للص   إّال حمن

 

  فتنــــة للنــــاكثني املــــارقني القاســــطينا

 

  رمحــة للّســاجدين العابــدين احلامـــدينا

 

ــدين اجلاحــدي ــدين العان ــقوة للحاي   ناش

 

 :وله
 فريموننـي النّـصاب بالّرفـض والـّذي

  علـی السـهل) ٢(رميت به سهال يريد

 

                                                        
 .عراک، خ ل)  ١
 .يزيد، خ ل)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢١٩ 

  أئّمتـي) ١(وإن كان رفضا ان وصـلت

 

  )٢(فال تبت يا موالي من ذلک الفعـل

 

ــاريب ــيكم أق ــب ف ــول احلق ــاين لق   جف

 

  فـــاكثر فـــيكم عـــاديت مـــن العـــذل

 

 :وله
  أيــــدعونني النّواصــــب رافضــــّيا

 

  
  مـــن شـــتم هنـــاين ذاک) ٣(هنـــاين  

 

ـــراب   ألـــيس الـــرفض حـــّب أيب ت

 

  
ــــاين   ــــن رشف كف ــــاين ذاک م   كف

 

ـــي ـــني دين ـــم الع ـــيم ث ـــيس امل   أل

 

  
  وفـــــاطم معهـــــام والّســـــيدان  

 

ـــــامليهم ـــــن ظ ـــــي م   و إّن برائت

 

  
  شـــــعاري يف رساري واعـــــتالن  

 

 :وله
  وها أنـا سـّمتني النّواصـب رافضـّيا

 

  

                                                        
 .فصلت، خ ل)  ١
 .الفصل، خ ل)  ٢
 .هذا يف، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  ذی العطيــــــات اهللاواّين وحــــــق   

 

ــــديقينــــ ــــف موّح ــــني حني   ا لس

 

  
ــوات   ــّرفض والغل ــل ال ــب أه   أناص

 

ـــی ـــن آت ـــدم م ـــامی اق ـــئ ام   تق

 

  
  فـی الســورات) ١(بتقـديم جربائيـل  

 

ــا) ٢(علــی ظــاهر القــران نّصــا   مبين

 

  
ـــا مـــن ثقـــات رواة     ومـــا قـــد أتان

 

 :وله
ـــن عـــّيل تغـــامزوا ـــًا م   وإن قلـــت عين

 

ـــیَّ وقـــالوا رافـــ   )٣(ّيض مـــر كـــامـَعَل

 

  )٥(حال حّبک دونه) ٤(مرءاوإن رمت ا

 

                                                        
 .جربئيل، خ ل)  ١
 .نصبا، خ ل)  ٢
 :بني ما ورد فی املتن وما ورد فی املناقب اختالف فی بعض الكلامت فننقل متن ما فی املناقب)  ٣

  وان قلت عينا من عيل تغامزوا
 ةعيل وقالوا قد سببت معاوي 

 .٦، ص١املناقب، ج
 .امرا، خ ل)  ٤
 .دينه، خ ل)  ٥
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٢١ 

  )١(ومل يقنعــوا حّتــی أعقــب وأشــمتا

 

 
 :الصاحب

ــــالّ  ــــت ك ــــت قل ــــالوا ترّفض   ق

 

  
ـــادي   ـــي والإعتق ـــّرفض دين ـــا ال   م

 

  لكـــــن توّليـــــت غـــــري شـــــّک 

 

  
  خــــري إمــــام و خــــري هــــادي  

 

ـــاض ـــوّيص رف ـــب ال ـــان جب   إن ك

 

  
ـــــــاد   ـــــــض العب ـــــــإّين أرف   ف

 

 
 :األستاذ آبو العباس الضّبي

ــــــي وو   ّدي هلــــــم حمــــــضدين

 

  
ــــــــــــــــرض     وال رصاط وال ع

 

ـــم ـــرء يف حك ـــض امل ـــان رف   إن ك

 

  
  فـــال عـــدی معتقـــدی الـــرفض  

 

 
 :عبداملحسن الّصوري

                                                        
 .أشتام، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــوا ــــة دع ــــاليت األم ــــتحلت ال ــــی اس   وف

 

  واســـتحلت بغـــت الـــاليت األمـــة تكـــن مـــع

 

  اغتصــــــاهبا يف هبــــــم إال يقتــــــدي فــــــام

 

  أئمتـــــــــي بصــــــــرب إال أقتــــــــدي وال

 

ـــــيس ـــــو أل ـــــى الزهـــــراء بن ـــــة أده   رزي

 

ــــــــيكم ــــــــوا إذا عل ــــــــي يف فكرمت   رزيت

 

ــــــايت ــــــت إذا مح ــــــايت الق ــــــديت قن   وع

 

ــــن إذا ــــدة يل تكــــن مل ــــد ع ــــديت عن   )١(ش

 

                                                        
أبو حممد عبد املحسن بن حممد بن أمحد بن غالب بن غلبون الصوري من حسنات القرن الرابع )  ١

 ونوابغ رجاالته ، وقد مد له البقاء إىل أوليات القرن
إنه ال تعدوه رقة الغزل وشدة اجلدل ، فهو  اخلامس ، مجع شعره بني جزالة اللفظ وفخامة املعنى ، كام
 عند احلجاج يديل بحجته القويمة ، وعند الوصف ال يأيت

إال بصورة كريمة ، وديوان شعره املحتوي عىل مخسة آالف بيت تقريبا احلافل بالرقايق واحلقايق 
 يتكفل الربهنة عىل هذه الدعاوي ، وهو نص يف تشيعه كام عده

ء أهل البيت املجاهرين ، وما ذكرناه من شعره يمثل روحه املذهبية ، نزعته ابن شهر آشوب من شعرا
 الطائفية احلميدة ، وتعصبه آلل البيت النبوي ، واعرتافه

بحقهم الثابت ، ونبذه ما وراء ذلك نبذا ال مرجتع إليه ، ويف ديوانه غري ما ذكرناه شواهد وتلوحيات 
 :لطيفة نحو قوله يف صبي اسمه عمر 

 مرشقة يمرح فيه النظر -ي من وجهه روضة نادمن
 سيف عيل بني جفني عمر -فانظر معي تنظر إىل معجز 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٢٣ 

                                                                                                                                  
، وقد ترمجه ابن أيب شبانة يف تكملة أمل اآلمل ٢٢٦ص  ٤وفی الغدير اورد منه شعرا فی ج

 ٢٢٥وذكر من شعره  ٢٥٧ص  ١ج ) يتيمة الدهر ( املخصوص بذكر الشيعة، وترمجه الثعالبي يف 
وعقد ابن خلكان له ترمجة  ٣٥ص  ١ج ) تتميم يتيمة ( وأثنى عليه وانتخب من ديوانه أبياتا يف بيتا ، 

تويف يوم األحد تاسع شوال سنة تسع عرشة : ، وقال  ٣٣٤ص  ١ضافية أطراه ووصف شعره يف ج 
لبيت ، ومن شعره يف أهل ا ٢٥ص  ١٢وأربعامئة وعمره ثامنون أو أكثر ، وذكره ابن كثري يف تارخيه ج 

 :عليهم  اهللاصلوات 
 مالمي لتقيض صبويت ما متنت -توق إذا ما حرمة العدل جلت 

 بقلبي وال استبكاك بني بمقلتي -أغرك إن مل تستفزك لوعة 
 جلاجا فإال ملت أيام رشيت -لك اخلري هذا حني شئت تلومني 
 وأحدو إذا ورق احلاميم غنت -غداة أجيب العيس إذ هي حنت 

 أدافع من بعد احللول منيتي -تى كأنني وانتهب األيام ح
 واستكثر الشكوى وإن هي قلت -واستصغر البلوى ملن عرف اهلوى 

 أحاول منها أن ترد حتيتي -أطيل وقويف يف الطلول كأنني 
 إذا عدلت فيام جناه جتنت -ليايل ألقى كل مهضومة احلشى 

 وإن أنا سارعت اإلجابة صدت -أصد فيدعوين إىل الوصل طرفها 
 بإبطال قويل أو بإدحاض حجتي -وإن قلت سقمي وكلت سقم طرفها 

 عليها أجابتني بوانار وجنتني -وإن سمعت وأنار قلبي ساعة 
 عزوفا فتثنيني إذا ما تثنت -وأرصف مهي عن هواها هبمتي 
 ومل أدر يف أي السبيلني ضلت -وأنشد بني البني واهلجر مهجتي 

 لني إال لتقرص مديتتطاو -وما أحسب األيام أيام هجرها 
 مع األمة الاليت بغت فاستحلت -دعوا األمة الاليت استحلت تكن 

 وال أقتدي إال بصرب أئمتي -فام يقتدي إال هبا يف اغتصاهبا 



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :منصور الفقيه

ـــــــة ـــــــي مخس ـــــــان حّب   إن ك

 

  
ـــــــ   ـــــــت فرائيض ـــــــم زك   هب

 

  وبعـــــــض مـــــــن عـــــــاداهم

 

  
ـــــــ   ـــــــاّين رافيض ـــــــا ف   رفض

 

 
 :البشنوي

ـــــي ـــــطفى آلل حب ـــــرض املص   ف

 

  
ـــض عـــادهم مـــن وجـــزاء     بغ

 

  أوثقهـــــــا االيـــــــامن فعالئـــــــق

 

  
ـــب   ـــرمحن يف احل ـــبغض و ال   ال

 

  عنــــدكم الــــرفض هــــذا كــــان ان

 

  

                                                                                                                                  
 عليكم إذا فكرتم يف رزيتي -أليس بنو الزهراء أدهى رزية 

 إذا ملن تكن يل عدة عند شديت -محايت إذا النت قنايت وعديت 
 إذا هي ضلت عن سبيل أضلت -حزب أئمة  اهللا أقامت حلرب

 هلم ومن احلق القديم استملت -قلوب عىل الدين العتيق تألفت 
 عىل أمحد فيكم إذا ما استعدت -بام ذا ترى حتتج يا آل أمحد 

 فيكم وعرتيت اهللاتركت كتاب  -وأشهر ما يروونه عنه قوله  
 .ا عن التي فتلك التي فلت ضمري -ولكن دنياهم سعت فسعوا هلا 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٢٥ 
ـــيام   ـــرون ف ـــديني ت ـــرفض ف   ال

 

ــــــــدمتم ــــــــيام ق ــــــــرأيكم ت   ب

 

  
  والــــنقض االبــــرام وهلاشــــم  

 

  ببـــــدعتها ضـــــلت أمـــــة يـــــا

 

  
  )١(األرض سـامئها فـوق أتكون  

 

                                                        
والبشنوي بالباء املوحدة . ٣٧٠احلسني بن داود البشنوي الكردي تويف سنة  اهللاأبو عبد )  ١

املكسورة والشني املعجمة الساكنة والنون املفتوحة والواو نسبة إىل الطائفة الكردية املعروفة 
لفظة فارسية معناها بالبشنوية أصحاب قلعة الفنك بنواحي ديار بكر وكأهنا منسوبة إىل بشنو وهي 

كان من امراء األكراد البشنوية أصحاب قلعة الفنك بنواحي ديار بكر وكان شاعرا جميدا . استمع 
مكثرا وأورد ابن شهرآشوب يف املناقب مقطعات كثرية من شعره يف أهل البيت سيأيت نقلها وأورد 

لبيت املجاهرين وال بد ان يكون له غريه أيضا وذكره ابن شهرآشوب يف معامل العلامء يف شعراء أهل ا
له أشعار كثرية يف مجيع مناحي الشعر لكنه مل يصل إلينا شئ منها يف غري أهل البيت سوى األبيات 

ان أبا طاهر إبراهيم  ٣٨٠الثالثة اآلتية التي ذكرها ابن األثري أشعاره قال ابن األثري يف حوادث سنة 
 ن محدان ملا ملكا بالد املوصل طمع فيها باذاحلسني ابني نارص الدولة اب اهللاوأبا عبد 

الكردي ومجع األكراد فأكثر وممن أطاعه األكراد البشنوية أصحاب قلعة فنك وكانوا أكثر فقتل باذ 
وكان أبو عيل بن مروان ابن أخت باذ فملك بعده مجيع ما كان خلاله من البالد وذلك ابتداء دولة بني 

ولعلهم أكراد أيضا ففي ذلك يقول احلسني البشنوي الشاعر لبني مروان الذين ملكوا بعد البشنوية 
 :مروان يعقد عليهم بنجدهتم خاله باذا من قصيدة

 وليس يف ذا خفا يف العجم والعرب* البشنوية أنصار لدولتكم 
 بظاهر املوصل احلدباء يف العطب* أنصار باذ بارجيش وشيعته 
 جالؤن للكربونحن يف الروع * بباجاليا جلونا عنه غمفمة 



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
 :ما ذكره ابن شهرآشوب يف املناقب من شعره 

 باب املدينة عن ذي اجلهل مقفول* يا صارف النص جهال عن أيب حسن 
 كام تفوه عن ذي العرش جربيل* موىل األنام عيل والويص معا 

 :وقوله 
 اضحى قسيم النار يوم ما به* فمدينة العلم التي هو باهبا 

 ووليه املحبوب يوم حسابه* ى فعدوه أشقى الربية يف لظ
 :وقوله 

 لطالب العلم إذ ذو العلم مسؤول* مدينة العلم ما عن باهبا عوض 
 :وقوله 

 مع كل حمكمة أتت يف حال* يا قارئ القرآن مع تأويله 
 وسقاية احلجاج يف األمثال* أعامرة البيت املحرم مثله 

 لهل كان يف حال من األحوا* أم مثله التيمي أم عدوهيم 
 ما عندي العلامء كاجلهال* ال والذي فرض عيل وداده 

 :وقوله 
 كان القسيم هلا موالي ذا احلسب* وكيف حترقني نار اجلحيم إذا 

 :وقوله 
 ولإلله فباملفضول مل أخن* قد خان من قدم املفضول خالقه 

 :وقوله 
 نحبي إذا ما قضاه اهللاقىض * و لست أبايل باي البالد 

 وال من جفاه وال من قاله* جعي وال أين خط إذا مض
 واحلق فيام قضاه اهللاسوى * إذا كنت أشهد ان ال اله 

 نبي وان عليا أخاه* وان حممد املصطفى 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٢٧ 

                                                                                                                                  
 رسول هدانا إىل ما هداه* وفاطمة الطهر بنت الرسول 

 فطوبى لعبد مها سيداه* وابنامها فهام ساديت 
 :وقوله 

 بحقه يف املشهدشهد النبي * خري الربية خاصف النعل الذي 
 شهد النبي بحقه يف املشهد* وبعلمه وقضائه وبسيفه 

 :وقوله 
 قال النبي الطهر ذو االرسال* التايل التنزيل غضا هكذا 

 :وقوله 
 ولدى النواصب فضله جمحود* يوم الغدير لذي الوالية عيد 

 العهد فيه ذلك املعهود* يوم يوسم يف السامء بأنه 
 لو طاع موتور وكف حسود* وسمه يف األرض باملرياث اضحى 

 :وقوله 
 فيه البتول عيونكم غضوا* وقف الندا يف موضع عربت 

 وعىل بنان الظامل املعض* فتمر واألبصار خاشعة 
 ووجوه أهل احلق تبيض* تسود حينئذ وجوههم 

 :وقوله 
 من غري كتامن اهللامقال رسول * لقد شهدوا عيد الغدير واسمعوا 

 فقالوا بىل يا أفضل اإلنس واجلان* ناس كلهم ألست بكم أوىل من ال
 ونادى بأعىل الصوت جهرا باعالن* فقام خطيبا بني أعواد منرب 

 إىل القول أقىص القوم باحلفل والداين* وشال بعضديه وقال وقد صغى 
 كهارون من موسى الكليم بن عمران* عيل أخي ال فرق بيني وبينه 

 متي بعدي إذا رث جثامينعىل أ* ووارث علمي واخلليفة يف غد 



  
  
  
  
  
  

  ٢٢٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  يـــا ســـّيدي يـــا أمرياملـــؤمنني ومـــن

 

  

                                                                                                                                  
 وعاد معاديه وال تنرص الشانئ* فيا رب من واىل عليا فواله 

 :وقوله 
 اين علقت بحب آل حممد* يا ناصبي بكل جهدك فاجهد 

 طابوا وطاب وليهم يف املولد* الطيبني الطاهرين ذوي اهلدى 
 فاقلل مالمك ال أبا لك أو زد* واليتهم وبرئت من أعدائهم 

 سفن النجاة من احلديث املسند* لنجوم واهنم فهم أمان كا
 :وقوله 

 غداة بخم قام امحد خاطبا* أأترك مشهور احلديث وصدقه 
 عيل فوالوه وقد قلت واجبا* ألست بكم أوىل ومثيل وليكم 

 باثني عرش بعد النبي مراتبا* اتيتك ريب باهلدى متمسكا 
 البابيوت قريش للدنانري ط* أأبغي عن البيت املطهر أهله 

 :وقوله 
 عىل منهاج جدهم الرسول* سليل أئمة سلكوا كراما 
 أتونا بالبيان وبالدليل* إذا ما مشكل أعيا علينا 

 :وأورد له حممد بن عيل بن حسن اجلباعي يف جمموعته قوله 
 وجزاء من عادهم بغض* حبي آلل املصطفى فرض 

 احلب يف الرمحن و البغض* فعالئق االيامن أوثقها 
 فيام ترون فديني الرفض* هذا الرفض عندكم ان كان 

 وهلاشم االبرام والنقض* قدمتموا قوما برأيكم 
 .أتكون فوق سامئها األرض* يا أمة ضلت ببدعتها 

 .١١، ص ١أعيان الشيعة، ج
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٢٩ 
ـــوا    ـــه أدع ـــد الّصـــالة ب ـــلعن   وأبته

 

ــال ــی عم ــّرمحن ل ــل ال ــوالک مل يقب   ل

 

  
ــعدت وال أعطيــت مــا أســل     وال س

 

  رفضني عدّوک ثوب الـّرفض ألبسـني

 

  
ـــــزل   ـــــه معت ـــــزال الّين عن   واإلعت

 

ــــ ــــة ب ــــواک يل نحل ــــا اهللاه   أنحله

 

  
ــل   ــت منتح ــا عش ــا م ــي هل ــي فقلب   قلب

 

ــد ــواک فق ــه ه ــي رأی في ــو شــّق قلب   ل

 

  
  صــلأضــحی وحّبــک شــيئ لــيس ينف  

 

 
 :إبن احلّجاج

ـــــيض ــــي راف ــــوم اّنن ــــم الق   زع

 

  
ـــوم اّنـــام أنـــا ســـنّي     كـــذب الق

 

ـــــــا ـــــــدًا وعلّي ـــــــويل حمّم   أت

 

  
  وبنيــــه ومــــا تريــــدون منّــــي  

 

  أتريـــدون أن أســـّب الضـــجيعني

 

  
ــــی   ــــي ازن ــــت حّق ــــت ان ب   لعن

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٣٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :بعض الّسادة

ـــال ـــني مفض ـــی العلم ـــا رأوا ف   إذا م

 

ـــرفض ـــة ال ـــالوا عالم ـــد ق ـــي أمح   بن

 

   وســــبطا أمحــــد بعــــد أمحــــدعــــيلّ 

 

ــمت األرض ــن ض ــري م ــن خ ــام م   وأّمه

 

  يعنقنــــی فــــيهم رجــــال واّننــــي

 

ـــرض ـــّبهم ف ـــا ح ـــا حّق ـــم حّق   ألعل

 

).....١( 
  توليت خري الناس من بعد أمحد

 

  )٣(فيه للوری صفحة الـبغض) ٢(وابذيت

 

ـــا) ٤(ودانيـــت ـــه اّال بعـــدين جمابن   )٥(في

 

  الذبــني مـــن أهــل وخلصـــانی املحـــض

 

ـــــــاً  ـــــــؤمنني ورهطـــــــه علّي   أمريامل

 

ـــی االرض ـــن عل ـــاموات اطلع   نجـــوم س

 

                                                        
 .هنا بياض فی املخطوطات بقدر كلمة أو كلمتني)  ١
 .ابديت، خ ل)  ٢
 .البعض، خ ل)  ٣
 .داينت، خ ل)  ٤
 .نا؛ جمانبا، خ لحجاب)  ٥
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٣١ 

ــــض فــــاّين معــــالن   فــــان كــــان ذا رف

 

ــرفض ــدة يف ال ــی العقي ــا ف ــراء م ــاين أم   ب

 

 
 :شافعي

  مــدحت علّيــا) ١(المنــي النــاس إذا

 

  
  رافضــــّيا) ٢(ودعــــوين بحــــبلهم  

 

ــّق  ــی مــن رفــض احل   اّنــام الّرافض

 

  
ـــــــا   ـــــــا ولّي ـــــــذ علّي   ومل يّتخ

 

 
  صايب أهل البيتفصل يف م

هذه شعرته وهذه : تقليدًا ال حتقيقًا وجعلت يقول  تّربكت العاّمة بآثار النبّي 
 .قصعته وهذه فعله

 .عندنا قضيبه وبردته: وافتخرت العّباسّية فقالت
هذه مل تبل وقد أبلی عثامن : قميصًا عليه، فقالت) ٣(ونازعت عايشة عثامن وشالت

 . سنّته
 .تركت سّنة صاحب النعل: أخری وشالت نعًال وقالتوتطاولت عليه مّرة 

                                                        
 .اذ، خ ل)  ١
 .بحّبهم، خ ل)  ٢
 .أی بلغت؛ كذا فی حاشية املخطوطة)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٢٣٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .هوالء عرتته وذرّيته: وال أراهم يتقّربون بأوالده ويقولوا

بل مل يعرف فی نسل بني آدم من نبّي او ذّمي أو ملک أو سوقّي أصاب واحدًا منهم ما 
واحلرق ) ١(والنتکمن القتل والصلب والنفی والرضب  أصاب أوالد املصطفی

 .والرمي واحلبس واجلوع واملثلة والسبي ورضوب ورضوب النّكالوالغيلة 
صاروا ) ٢(وبقّية الصيفوبنی علی كثري منهم األبنية، وغرق بعضهم فی األودية 

) ٤(كانوا منفّضني أيادی سبا، فتفّرقوا فی البالد وتركوا األهلني و) ٣(مستبني
 .األوالد وارحتلوا عن ديارهم
م فضًال عن أعدائهم وجّزوا ذوايبهم ومل تزل الّسيوف وكتموا أنساهبم من أحّبائه

تقطر من دماء آل حمّمد وشيعتهم ومل تزل السجون مشحونة بدعاهتم ومظهری 
 احلديث عنهم، وكانوا بني قتيل واسري مستخّف وطريد) ٥(فضلهم وراوي

 :قال إبن بابويه القمي
فتكًا وسّم باحلس ّرسًا وقتل  اّن مجيع األئمة خرجوا من الدنيا علی الّشهادة؛ قتل عيلّ 

احلسني جهرًا وسّم الوليد زين العابدين وسّم ابراهيم بن الوليد الباقر وسّم املنصور 

                                                        
 5 كتاب العني ج.(ء تقبض عليه ثم جتذبه إليك بجفوة كرس اليش: النتك. التنک؛ القنک، خ ل)  ١

 )نتك 224ص  6 املحيط يف اللغة ج: نتك؛ وبمثله 339ص 
 .السيف، كذا فی حاشية املخطوطة)  ٢
 .وعلی كل حال مل يتيرس لنا الوقوف علی ارادة املصنف.متسرت، خ ل)  ٣
 .أو، خ ل)  ٤
 .رواة، كذا فی حاشية بعض النسخ)  ٥
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٣٣ 

 سّم املعتصم الّتقي وسّم املعتّز الصادق وسّم الّرشيد الكاظم وسّم املأمون الرضا و
 )٢(.)١(النقي وسّم املعتمد الّزكي

                                                        
وبعض الناس يتمسكون هبذا املقام ملا قالوه فی حق مصنف الكتاب من االشكال علی كتابه )  ١

فی الرجال من عدم ورود االشكال  املناقب لعدم ذكره االمام احلجة، وفضال علی ما بّينّاه فی كتابنا
ان املصنف اراد االشارة الی ذكر من قتل : عليه لعدم وجود ذكر عن الصاحب فی الكتاب، نقول

االئمة وذكر اسامی لقاتلني، مع عدم القصد الی تسمية االئمة واحدا بعد واحد، لعدم املناسبة بني 
مة، مع علمنا بحياة مولينا احلجة وعدم استيعاب االسامي فی حمل مّهد لذكر املقتولني من االئ

 .دخوله روحي له الفداء فی ضمن الشهداء من االئمة، فتدّبر
قتل عيل : روي عن الصادق، القمي أن مجيع األئمة عليهم السالم خرجوا من الدنيا عىل الشهادة)  ٢

جهرا، و سم الوليد احلسني عليه السالم ]  قتل[عليه السالم فتكا، و سم احلسن عليه السالم رسا، و 
بن عبد امللك زين العابدين عليه السالم، و سم إبراهيم بن الوليد الباقر عليه السالم، و سم أبو 
جعفر املنصور الصادق عليه السالم، و سم الرشيد الكاظم عليه السالم، و سم املأمون امللعون 

املعتز عيل بن حممد عليه السالم،  الرضا عليه السالم، و سم املعتصم حممد اجلواد عليه السالم، و سم
فرجه فروي أنه هرب خوفا من  اهللاو سم املعتمد احلسن بن عيل عليه السالم، و أما القائم عجل 

إال أن يتم نوره و لو كره الكافرون، و كان أول من  اهللاملتوكل عليه اللعنة ألنه أراد قتله، و يأبى 
غصب فاطمة مرياث أبيها، و قتل املحسن يف بطن امه، استفتح بالظلم من أخر عليا عن اخلالفة، و 

و و جاء عنق سلامن، و قتل سعد بن عبادة، و مالك بن نويرة، و داس بطن عامر بن يارس، و كرس 
بن مسعود باملدينة، و نفى أبا ذر إىل الربذة، و أشخص عامر بن قيس، و غرب األشرت  اهللاأضالع عبد 

ائي، و سري عمريا بن زرارة إىل الشام، و نفى كميل بن زياد إىل النخعي، و أخرج عدي بن حاتم الط
العراق، و خاض يف دم حممد بن أيب بكر، و نكب كعب بن جبل جارية بن قدامة، و عذب عثامن بن 
حنيف، و عمل ما عمل بحباب بن زهري و رشيح بن هانئ، و نحو هؤالء ممن مىض قتيال و عاش يف 

 .ري النجفيغصة ذليال؛ نقل من كتاب الفخ



  
  
  
  
  
  

  ٢٣٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 عن اخلالفة وغصبت فاطمة رعيلّ وأّول ما استفتح به من الظلم ما أّخ 

 .مرياث أبيها وقتل املحسن يف بطن أّمه
ووجي عنق سلامن الفاريس وقتل سعد بن عبادة اخلزرجي ومالک ابن نويرة يف قومه 

بن يارس وكرس أضالع بن مسعود باملدينة  بطن عّامر) ١(وسّموه أهل الرّدة وديس
                                                                                                                                  

فانظروا يا إخواين إىل فعل أوائلهم، و اقتفاء أرجاس بني امية آثارهم، يقتلون من قارهبم، و يعذبون 
من ظاهرهم، كقتل معاوية عامر بن يارس و زيد بن صوحان و صعصعة بن صوحان و حنيف بن 

لرمحن بن حسان و ثابت و اويس القرين و مالك األشرت و حممد بن أيب بكر و هاشم املرقال و عبد ا
غريهم، و تسليط زياد بن سمية عىل قتل االلوف من الشيعة بالكوفة، و هو الذي دس يف قتل احلسن 
بن عيل عليهام السالم إىل جعدة بنت أشعث بن قيس، و تبعه ابنه يزيد عىل ذلك الظلم حتى قتل 

عقيل، و ثالثة من بني احلسني بن عيل عليهام السالم يف نيف و سبعني رجال؛ منهم تسعة من بني 
جعفر الطيار، و تسعة من بني عيل عليه السالم، و أربعة من بني احلسن عليه السالم، و ستة من بني 
احلسني عليه السالم، و الباقي من أصحابه، و قتل زيد بن عيل بن احلسني عىل يد نرص بن خزيمة 

من بطنه جلدة سرتت عورته و  األسدي، و صلبه يوسف بن عمر بالكناسة يف الكوفة عريانا فكيس
بقي مصلوبا أربع سنوات، و كان ال يقدر أحد يندب عليه، و ألقوا امرأة زيد عىل املزبلة بعد ما دقت 

يصلب الشيعة عىل جذوع النخل، و يقتلهم ألوان  اهللابن زياد لعنه  اهللابالرضب حتى ماتت، و عبيد 
. ان مع رأس احلسني فبقيت خرابا إىل اآلنالقتل، و هو الذي خرب سناباد ملا رجم أهلها من ك

 .5-3، فراجع الی املنتخب للطرحيي، ص »الفخري«
مع بذل الوسع فی اخراج معنی الكلمة من املعاجم مل يترس لنا االخراج، وبعضهم اشاروا الی )  ١

امهال البعض ذكر هذه اللفظة او اوردوها بمعنی آخر؛ وال شک فی كونه فی معنی الضغط وما 
؛ باب 147؛ 4 من ال حيرضه الفقيه؛ ج: ه ذلک لوروده فی كتب الفقه، واليک ذكر بعض املصادرشاب

باب  19؛ 761؛ )للشيخ املفيد(ما جيب عىل من داس بطن رجل حتى أحدث يف ثيابه؛ املقنعة 
لفقه اجلناية عىل البهائم؛ النهاية يف جمرد ا: ؛ ذكر246القصاص؛ املراسم العلوية و األحكام النبوية؛ 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٣٥ 

 التميمي وعّزب األشرت النخعي ونفي أبوذّر إلی الّربذة وأشخص عامر بن قيس
وأخرج عدّي بن حاتم الطائي وسري حمّمد بن الزرارة الی الشام ونفی كميل بن زياد 

وعودی حمّمد بن حذيفة وأقضی أّيب بن كعب وخيض فی الّدم حمّمد ) ١(من الطرق
وجفي حارثة بن قدامة السعدي وعوقب عثامن بن ونّكب كعب بن اجلبل  بن أيب بكر
 .نصاريحنيف األ

ومالک إبن املرادي ) ٢(وعمل ما عمل مع جندب وزهري األزدي ورشيح إبن اهلاين
 .الكعب األزدي ومعقل بن قيس الرياحي واحلارث األعور اهلمداين

                                                                                                                                  
؛ باب ديات األعضاء و اجلوارح و القصاص فيها؛ رشائع اإلسالم يف مسائل 770و الفتاوى؛ 

؛ اخلامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه؛ املخترص النافع 254؛ 4 احلالل و احلرام؛ ج
؛ ان من داس عىل بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه: روي): اخلامسة(؛ 310؛ 2 يف فقه اإلمامية؛ ج
؛ اجلامع ]2[باب ديات األعضاء و اجلوارح و القصاص فيها» 8«؛ 444؛ 3 نكت النهاية؛ ج

؛ )احلديثة -ط (؛ يف تعدد اجلنايات؛ حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية 595للرشائع؛ 
ْسنَاِد قَ : واليک نص رواية يستفاد منها معنی الكلمة.الثالثون. 7257؛ 606؛ 5 ج َذا اْإلِ ُرفَِع : اَل ِهبَ

 َأْن إَِىل َأِمِري اْملُْؤِمنَِني عليه السالم َرُجٌل َداَس َبْطَن َرُجٍل َحتَّى أَْحَدَث ِيف ثَِيابِِه َفَقَىض عليه السالم َعَلْيهِ 
َيةِ  ِدَث ِيف ثَِيابِِه َكَام َأْحَدَث َأْو َيْغَرَم ُثُلَث الدِّ و )اب النوادر؛ ب377؛ 7 الكايف؛ ج(ُيَداَس َبْطنُُه َحتَّى ُحيْ

ُكوِينِّ َعْن َأِيب َعْبِد  ُرفَِع إَِىل َأِمِري اْملُْؤِمنَِني عليه : عليه السالم َقاَل  اهللاَعِيلٌّ َعْن َأبِيِه َعِن النَّْوَفِيلِّ َعِن السَّ
ِدَث ِيف ثَِيابِِه َكَام السالم َرُجٌل َداَس َبْطَن َرُجٍل َحتَّى َأْحَدَث ِيف ثَِيابِِه َفَقَىض َعَلْيِه َأْن ُتَداَس َبطْ  نُُه َحتَّى ُحيْ

َيةِ  باب ديات األعضاء و اجلوارح و  22؛ 251؛ 10 هتذيب األحكام؛ ج(َأْحَدَث َأْو َيْغَرَم ُثُلَث الدِّ
 ).القصاص فيها

 .العراق: كذا فی املخطوطات، والظاهر)  ١
 .كذا فی املخطوطات)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٢٣٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .ما منهم إّال من جّر عن معركته قتيًال أو عاش يف بيته ذليالً 

 .ملهمون من حارهبم ويغدرون بمن ساثم جائت بنو أمّية فی سريهتم يقتل
 :فقتل معاوية نحو

عّامر بن يارس وزيد بن صوحان وحذيفة بن يامن وخزيمة بن ثابت وأويس بن القرين 
وحجر بن عدي ومالک األشرت وحمّمد بن أبژ بكر وهاشم املرقال وهند اجلميل 

حّسان وثعلبة بن عمرو ومالک بن التيهان وصعصعة بن صوحان وعبد الّرمحن بن 
بن بديل اخلزاعي وجندب اخلري وعثامن بن  اهللاوعبد اهللابن عبدوحمّمد اخلالد ورضار 

 .وأبواهليثم بن التيهان وعلقمة بن قيس النخعي) ١(حنيف
صربًا وسلط زياد بن أمّية حّتي قتل االلوف من شيعة الكوفة وشيعة البرصة 

بن وأوسعهم حبسًا وأرسا منهم جويرية بنئ مسّهر الكويف، إلی أن قتل معاوية احلسن 
 .بالّسم علی يدي جعدة بنت األشعث بن قيس عيلّ 

قتاله الی أن قتل  ويقتل ابناءَ ) ٣(علی جرحا  )٢(جير اهللاواتبعه ابنه يزيد لعنهام 
 :ًال منهمفی نيف وسبعني رج احلسني بن عيلّ 

 .تسعة من بني عقيل
 .وثالثة من بني جعفر
 وتسعة من بني علّيو

                                                        
 .رحتيف، خ ل)  ١
دير رصنا غري متمكنني من قرائة الكلمة علی وجه صحيح لعدم وجود حير؛ جيرس؛ وعلی التقا)  ٢

 .النقطة للكلمة فی النسخ وعدم وضوح تعداد حروف الكلمة،والعصمة الهله
 .جرحاه؛ وجری ما قلناه فی الكلمة السابقة هنا من عدم التنقيط وغريه)  ٣
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٣٧ 

 .وأربعة من بني احلسن
 .احلسنيوستة من بني 

 :والقتلی من أصحابه مثل
 .حبيب بن مظاهر األسدي

 .ومسلم بن عوسجة األسدي
 .ونافع بن اهلالل البجيل

 .بن عمر الكلبي اهللاوعبد
 .احلنفّي  اهللاوسعد بن عبد

 :ثم سّلط علی الشيعة
بن زياد، يصلبهم علی جذوع النخل ويقتلهم ألوان القتل،  اهللالّدعّي بن دعي، عبيد

 :منهم
 .اهللان بن رصد اخلزاعي رمحه سليام

 ).١(واملسيب بن نجبة الفزاري
 .بن وال التميمي اهللاوعبد
 .بن يقطر اهللاوعبد
 .الليثي) ٢(بن شّداد بن اهلادی اهللاوعبد

 

                                                        
 .الغزاري، خ ل)  ١
 .بن شداد بن اهلاد الليثی، فراجع اهللاعبد: التاريخكذا فی املخطوطات واما فی الكتب احلديث و)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٢٣٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
أّيامنا  فبقيت الی ملا رجم آهله من كان مع رأس احلسني) ١(وخّرب برسايا

 .حلديثةا: مدينة يقال هلا وبنوا خراب، ومن سلم منهم هرب،
 : ثم سلط آل الزبري علی احلجاز والعراق فقتلوا

 .املختار بن أبی عبيد
 .وأبا عمرة كيسان
 .وأمحر بن سميط
 .ورفاعة بن يزيد

 .والسايب بن مالک
 .بن كامل اهللاوعبد

بن عباس   اهللابن الزبري قد حبس حمّمد بن احلنفية يريد احراقه، ونفی عبد اهللاوكان عبد
 .من مّكة

 .جعفر هبراة اهللابن جعفر بن عبد اهللاعبد: ی عبدامللک بن مروان وقتلثم استول
 :ج علی احلجازيني والعراقيني فقتلوسلط احلّجا

 .)٢(سعيد بن جبري
                                                        

 .سناباد، فراجع: كذا فی املخطوطات، وفی الفخری كام ارشنا اليه سابقا)  ١
ورد فی الروايات ان االولني ممن كان مع السجاد عليه السالم بعد ارتداد الناس بعد قتل مولينا )  ٢

حممد بن نصري، قال حدثني حممد : ص الرواياتاحلسني عليه السالم منهم جبري بن مطعم واليک ن
عليه السالم قال ارتد  اهللابن عيسى، عن جعفر بن عيسى، عن صفوان، عمن سمعه، عن أيب عبد 

الناس بعد قتل احلسني عليه السالم إال ثالثة أبو خالد الكابيل و حييى ابن أم الطويل و جبري بن 
 ).123: إختيار معرفة الرجال، النص، ص - رجال الكيش(مطعم، ثم إن الناس حلقوا و كثروا
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٣٩ 

                                                                                                                                  
حدثنا جعفر بن احلسني عن حممد بن احلسن عن حممد بن احلسن الصفار عن حممد بن عيسى عن 

ارتد الناس بعد احلسني عليه السالم إال ثالثة أبو : عليه السالم قال اهللايونس عن مجيل عن أيب عبد 
: اإلختصاص، ص(بن مطعم ثم إن الناس حلقوا و كثرواخالد الكابيل و حييى ابن أم الطويل و جبري 

204.( 
حدثنا جعفر بن احلسني عن حممد بن احلسن الصفار عن حممد بن عيسى عن يونس عن مجيل عن أيب 

ارتد الناس بعد احلسني عليه السالم إال ثالثة أبو خالد الكابيل و حييى ابن : عليه السالم قال اهللاعبد 
طعم ثم إن الناس حلقوا و كثروا و كان حييى ابن أم الطويل يدخل مسجد أم الطويل و جبري بن م

كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و : عليه وآله و يقول اهللاصلی  اهللارسول 
 ).64: اإلختصاص، ص(البغضاء

حييى بن ام الطويل من أصحاب احلسني عليه السالم، و قال «: 97، ص 11يف مرآة العقول، ج 
يكن يف زمن عيل بن احلسني عليه السالم يف أول أمره إالمخسة أنفس، و ذكر من  مل: بن شاذانالفضل 

ارتد الناس بعد احلسني عليه : مجلتهم حييى بن ام الطويل، و روي عن الصادق عليه السالم أنه قال
قوا و كثروا، خالد الكابيل، و حييى بن ام الطويل، و جبري بن مطعم، ثم إن الناس حل: السالم إالثالثة

و روي عن أيب جعفر عليه السالم . األنصاري اهللاو جابر بن عبد: و يف رواية اخرى مثله و زاد فيها
كان هؤالء : و أقول. و أمر بقطع يديه و رجليه و قتله]  فأبى[تلعن أبا تراب : أن احلجاج طلبه و قال

من قبل األئمة عليهم السالم األجالء من خواص أصحاب األئمة عليهم السالم، كانوا مأذونني 
برتك التقية؛ ملصلحة خاصة خفية، أو أهنم كانوا يعلمون أنه الينفعهم التقية و أهنم يقتلون عىل كل 
حال بإخبار املعصوم أو غريه، و التقية إنام جتب إذا نفعت، مع أنه يظهر من بعض األخبار أن التقية 

لة حدا توجب اضمحالل الدين بالكلية فال تقية إنام جتب إبقاء للدين و أهله، فإذا بلغت الضال
حينئذ و إن أوجب القتل، كام أن احلسني عليه السالم ملا رأى انطامس آثار احلق رأسا ترك التقية و 

 .»املساملة



  
  
  
  
  
  

  ٢٤٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .وحييی بن أّم طويل

 .وميثم الّتامر
 .وكميل بن زياد
 .ورشيد اهلجري

 .وعبدالرمحن بن أيب لييل الكندي
 .وقنرب وأشباههم

 .بيتحّتي حما اثار أهل ال
 .)١(بن حمّمد بن عيلّ  اهللاوسّم سليامن بن عبدامللک أبا هاشم عبد

                                                                                                                                  
وقد اشار املحقق التسرتی صاحب القاموس علی ما وقع فی الروايات من االشكال من عدم وجود 

عليه السالم ومن كان معه ابن جبري، وما ورد فی الرواية يدل علی جبري فی زمن مولينا السجاد 
 .صحة قول صاحب القاموس فراجع

. بن حممد بن احلنفية، فادعى االمامة، فسمه سليامن بن عبد امللك، فامت اهللاو قام أبو هاشم عبد )  ١
إكرامه، فلام أراد و كان ذلك أنه انتهى اىل سليامن خربه، فأرسل إليه، فوقف عليه و أظهر بره و 

ثم خرج . االنرصاف دخل اىل سليامن ليودعه يف يوم شديد احلر، و قد تقدم ثقله، فحبسه يتغدى عنه
رسوال اىل   و أرسل. و قد عطش، فاستسقى، و قد أعد له سم، فسقي] باحلميمة[ليلحق ثقله، فمر 

اته، و دفنه، و من هناك قيل إنه بن العباس، و كان هنالك، فأتاه، و حرض وف اهللاحممد بن عيل بن عبد 
فأما أبو هاشم ). 320: ، ص3 رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار عليهم السالم، ج(أوىص إليه

و يف سنة ثامن و . فإنه كان عظيم القدر، و كانت الشيعة تعظمه و ترى طاعته و يرتددون إليه اهللاعبد 
فية عىل سليامن بن عبد امللك، فأعجب به و قىض بن حممد بن احلن اهللاتسعني قدم أبو هاشم عبد 

ميلوا : حوائجه و رصفه و ضم إليه من يسمه، فلام سار اىل الرساة سم فلام علم بذلك قال ألصحابه
. بن العباس، و هو يومئذ بكراد من الرساة من أرض دمشق اهللايب اىل ابن عمي حممد بن عيل بن عبد 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٤١ 

 :فلام استولی هشام قتل
زيد بن علی بن احلسني علی يدی نرص بن خزيمة األسدي، وصلبه يوسف ين عمرو 

 .ع سننيربأبالكناسة عريانًا، فكيس من بطنه جلدة سرتت عورته، فبقی مصلوبًا 
 .ليهب عوكان ال جيرس أحد أن يند

 .وازيتاه: أّنه كرس رجل قارورة زيت عند اخلشبة وجعل يقول: فيقا
 .زيد علی املزبلة بعد ما دّقت بالضربب حّتی ماتتوألقی إمرأة 

فی عرشة الف فارس وما ) ١(وانفد الی حييی سلم من حوزثم تبعه الوليد بن يزيد 
ی يقاتل حّتی يوم اجلمعة مع حييی يومئذ اّال مأة ومخسون رجًال فقتلوا أمجعني وبقی حيي

هذا إهلكم اّلذی : ثم صلبه وحّرقه وذّره وجعل يقول يوسف بن عمرو .باجلرجان
 .)٢(ظلهم عليه عاكفني لنحرقنّه ثم لننسفنّه فی اليم نسفاً 

                                                                                                                                  
ن اخلالفة صائرة اىل ولده، و أفشى إليه سائر أخبار الدعوة، و فلام صار إليه أوىص إليه و أعلمه أ
إذا مضت مائة سنة فوجه دعاتك و اعلم أن األمر يتم البن : عرف بينه و بني دعاته، و قال له

و ابتدأ اإلمام حممد بن عيل يف دعاء الناس، فكان أول من استجاب له أربعة . احلارثية من ولدك
أبو رياح ميرسة النبال، و أبو عمرو راذان البزاز، و املنذر اهلمداين، و  :رهط من أهل الكوفة، و هم

و تويف أبو هاشم و ليس له عقب، و . مصقلة الطحان، فأمرهم أن يدعوا إىل إمامته، فاستجابوا له
الدر النظيم يف مناقب (العقب من ولد حممد بن احلنفية من جعفر و عيل و عون و إبراهيم شعرة

 ).440: يم، صاماللهاألئمة 
 .كذا فی النسخ)  ١
قاَل َفاْذَهْب َفإِنَّ َلَك ِيف اْحلَياِة َأْن َتُقوَل ال : اشار بقوله الی ما ورد فی املصحف من قوله تعالی)  ٢

َلَفُه َو اْنُظْر إِىل َقنَّ   ِمساَس َو إِنَّ َلَك َمْوِعدًا َلْن ُختْ ُه ُثمَّ َلنَنِْسَفنَُّه ِيف اْلَيمِّ إِِهلَك الَّذي َظْلَت َعَلْيِه عاكِفًا َلنَُحرِّ
 ).97: سورة طه، رقم اآلية(َنْسفاً 



  
  
  
  
  
  

  ٢٤٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
وبقي جّثته مصلوبًا علی باب جرجان حّتی ظهرت املسودة بخراسان، فانزلوه 

 .وغسلوه وكفنوه ودفنوه
 ):١(ويمرزكی البغ وقال

  أبيت كان الـدهر هيـوی لـی األسـی

 

  
  )٢(فاقداره طـول الّزمـان بـه جتـری  

 

ــه ــي رصوف ــوم ينتحين ــّل ي ــي ك   فف

 

  
  وقد حـانني صـربي بمعظلـه بكـری  

 

  كـــان الّرزايــــا ظــــاملوا آل أمحــــد

 

  
  إذا مرقـــوم جـــاء قـــوم علـــی أثـــر  

 

 
 احلسن بن احلسن بن اهللافلّام أظهرت دولة العباسّية افتتح أبو مسلم بقتل عبد

  .بخراسان
احية وقصدهم باجليوش الی فقتلهم من كلب ن ثم سّل املنصور سيفه يف آل عيلّ 

 .كّل جهة
وهم علی بن احلسن بن احلسن فی أحد عرش رجًال من عشريته  اهللاومحل عبد

 .ن بن عيلوالعباس بن احلس) ٣(احلسن

                                                        
 .النحوي: كذا فی النسخ وفی كتب آخر)  ١
 .حتری ، خ ل)  ٢
 .كذا فی النسخ)  ٣
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٤٣ 

الی العراق فوق  احلجازبن عيل من  )٢(احلسن) ١(ويعقوب بن ابراهيم بن احلسن
 .االقتاب بالقيود واالغالل وخلدهم فی سجنه معّذبني حّتی ماتوا كّلهم

حّتی قتله محيد بن قحطبة ) ٣(بن احلسن بن احلسن وقاتل اهللاوخرج حمّمد بن عبد
 .وعيسی بن موسی

بن احلسن  اهللابن حمّمد بن عبد اهللابن احلسن بن احلسن وعبد اهللاوقتل ابراهيم بن عبد
 .بن احلسن

 .وبنی جامع املنصور فی بغداد وجعل اساسه علی الّسادات
 .دفن أيضًا فی سور الّرقة كثريًا منهم: ويقال

احلسني بالّسند علی يدي هشام  اهللابن حمّمد بن عبد اهللاقتل عبد ،فلّام وّلی الدوانيقي
علی  راهيم وقتل أبناه حمّمد وإب ،بن احلسن فی حبسه اهللاوخنق عبد ،بن عمرو الثعلبي

يد علی بن موسی العباسی، وهزم ادريس بفّخ حّتی وقع الی األندلس فريدًا، ومات 
عيسی بن زيد طريدًا، وكان قد خرج ثم استخفی فی اّيام املهدی حّتی مات، وقتل 

أكيد العهد والّضامن ودّق رسيعًا الشاعر فی بعد االمان وااليامن وت اهللاحييی بن عبد
 .جوالق حّتی مات

وقتل فی أيام موسی بن ّام توفی الّدوانقی كان قد أميل سجونه باهل بيت الرسالة فل
بن اسحاق بن ابراهيم  اهللاملهدی، احلسني بن علی بن احلسني احلسن بن علی وعبد

                                                        
 .احلسني، خ ل)  ١
 .كذا فی النسخ)  ٢
 .وقال، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٢٤٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
بن احلسن بن علی بن احلسني بن علی املعروف  اهللابن احلسن بن احلسن بن علی وعبد

 .باألفطس وكان مع القوم بفّخ 
وقتل حييی بن زيد فی السجن باجلوع والعطش  هارون بن موسی بن جعفر وسمّ 

بن حمّمد بن عمر بن أمرياملؤمنني املعروف  اهللاوحييی بن عبدوالرضب والقيد 
 بن احلسن إلی متا ست مأة رجل من أوالد فاطمة اهللاوحييی بن عبد بالّصوفی

 .اهللابنت رسول 
امعيل ابن ابراهيم ابن احلسن بن احلسن بن عليف فقتل املأمون حمّمد بن ابراهيم بن اس

 .وكان قد خرج ومعه ابوالرسايا علی يدي هرثمة بن أعني
 .مثل أبی خالد الكابيل وسعيد بن جبري وقتلوا من أصحاب زين العابدين

 .بشري الرحال والكميت بن زيد االسدی: مثل ومن أصحاب الباقر
 ).١(وعمر بن قيس النارص معّلی بن خنيس: مثل ومن أصحاب الصادق

كيت األديب ودعبل بن مثل يعقوب بن الّس  ثم قتل املتوّكل من اصحاب الرضا
 .ومات ابن روح النيبختی فی حبس املعتضد .علی اخلزاعي

 .وأوالدمها وانتهی باملتوّكل فرط العداوة الی أن أمر هبجو عّيل وفاطمة
آل ابی حفصة والكلبی والقطان وابن سكرة و )٢(فهجاهم ابن اجلهم وابن املعز

 .مجيعاً  اهللا) ٣(لعنهام
                                                        

و يقال عمرو : قيس املارصعمر بن  .املارص: كذا فی النسخ والصحيح علی ما فی كتب الرجال)  ١
 )240: رجال العالمة احليل، ص.( بالواو بعد الراء و هو من أصحاب الباقر عليه السالم برتي

 .املغر؛ املغمر؛ املعر، خ ل)  ٢
 .كذا فی النسخ)  ٣
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٤٥ 

 : قال صاحب األغاين
 :)١(كان ابن اجلهم هيجو آل أيب طالب، فقال فيه البحرتی

  إذا مـــا حّصـــلت عليـــا قـــريش

 

  
ـــري   ـــت وال النّف ـــري أن ـــال يف الع   ف

 

ـــى ـــا متنّ ـــك م ـــاك رّب ـــو أعط   ول

 

  
  لـــزاد اخللـــق يف عظـــم األيـــور  

 

  علّيــــا عــــالم هجــــوت جمتهــــدا

 

  
  بــــام لّفقــــت مــــن كــــذب وزور  

 

ـــغل ـــاء ش ـــتك الوجع ـــا يف اس   أم

 

  
ــور   ــل القب ــن أذى أه ــك ع   )٢(يكّف

 

 
                                                        

هجا ملا رأی فی صغر سنّه ما فعل بأّمه فامتلی قلبه من البغض النه كان مابونا واراد ان يفعل به )  ١
فعلوا به النه ليس بمليح حتی يتوجه اليه حيوان فضال عن االنسان والواردين علی اّمه كانوا  وما

مشتغلني باّمه ال به، فبعدئذ لوالدته من احلرام والزّنا سعی فی بغض املعصومني بنائًا هلی ان كل من 
ی شعره ولد من احلرام كان من مشخصاته بغض املعصومف فان اردت ايضاح ما قلناه فراجع ال

كيف يتكلم عن عظم االير كيف جيری املاء من فمه كام جری املاء من ماحتته فی طفوليته مع ما فيه 
بني املائني من الفرق بان املاء االول كان منه والثانی كان من فاعله ال منه فانظر اهيا الدقيق فی كيفية 

ولية كالثانی الثالثة اذ كان االير توصيفه ما يكون عشقا له وما يعشق به فهو كاملتخصص فی فن املفع
 .عليهم اهللافی غارهم فلعنة 

 .384، ص 10األغانی، ج )  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٢٤٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
زّواره حّتی قال ابن ) ١(وبمنع وكان املتوّكل أمر هبدم البناء علی قرب احلسني

 ):٢(سام
ــه ــی أن ال يكونــوا قاتلي ــدموا عل   ن

 

  
  بــل بــايعوا فــی قتلــه فتتبعــوه رمــيامً   

 

                                                        
 .يمنع، خ ل)  ١
بن دانية الطوری، وفی البعض  اهللاعبد: كذا فی النسخ وفی كتب السري والتواريخ وغريمها)  ٢

ارون الرشيد عزل وذكر الطربي يف تارخيه أن ه: وذكر فی الوفيات البن خلكان البسامی. رابية
الثغور كلها عن بالد اجلزيرة وقنرسين وجعلها حيزا واحدا وسميت العواصم وذلك يف سنة سبعني 

عنهام يف سنة ست وثالثني  اهللاقرب احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض  اهللاومائة وملا هدم املتوكل عىل 
 :ومائتني عمل البسامي

 إن كانت أمية قد أتت اهللات(
 نبيها مظلوما قتل ابن بنت

 فلقد أتاه بنو أبيه بمثله
 هذا لعمرك قربه مهدوما

 أسفوا عىل أن ال يكونوا شاركوا
 يف قتله فتتبعوه رميام

عنهم أمجعني فهدم هذا املكان  اهللاوكان املتوكل كثري التحامل عىل عيل وولديه احلسن واحلسني ريض 
وضع قربه ومنع الناس من إتيانه هكذا قال بأصوله ودوره ومجيع ما يتعلق به وأمر أن يبذر ويسقى م

والبن بسام املذكور من التصانيف أخبار عمر بن أيب ربيعة ومل يستقص . أعلم اهللاأرباب التواريخ و
أحد يف بابه أبلغ منه وكتاب أخبار األحوص وكتاب مناقضات الشعراء وكتاب ديوان رسائله وغري 

 ).365ص 3الوفيات ج(ذلك
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٤٧ 

 .)١(منابر قريش علی ساكنيها الّسالموحرق 
 :االنباری اهللاقال ابوالقاسم هبة 

  قـــام اخلليفـــة مـــن بنـــي العبـــاس

 

  
   بخــــالف أمــــر إهلــــه يف النــــاس  

 

ـــد ـــريم آل حمم ـــك ح ـــاهى هبت   ض

 

  
   ســـفها فعـــال اميـــة األرجـــاس  

 

ــــيهم اهللاو  ــــة ف ــــت امي ــــا فعل   م

 

  
   معشــار مـــا فعلــوه بنـــو العبـــاس  

 

  بـــأعظم مـــأثاممــا قـــتلهم عنـــدي 

 

  
   مــن حــرقهم مــن بعــد يف األرمــاس  

 

 
مجل ماالً واحرق ابوابه وأخرج منها وقر ألف  وهدم سبكتكني مشهد الّرضا

 .بًا وآلة وقتل عّدة من الّشيعةوثيا

                                                        
فصل يف آياته بعد وفاته؛  65ص  4 ج) البن شهرآشوب(الب عليهم السالم مناقب آل أيب ط)  ١

جور اخللفاء عىل قرب  480ص 2 ج) مقتل احلسني عليه السالم(تسلية املجالس و زينة املجالس 
جور اخللفاء عىل قربه  50باب  405ص  45 ج) بريوت -ط (احلسني عليه السالم؛ بحار األنوار 

عليه؛ األمايل  اهللاجزات عند رضحيه و من تربته و زيارته صلوات الرشيف و ما ظهر من املع
؛ 3؛ وفيات االعيان ج12املجلس احلادي عرش؛ سري اعالم النبالء ج] 11[؛ 329ص  ) للطويس(

 .؛ تاريخ اخللفاء للسيوطي11؛ البداية واهلداية ج1؛ فوات الوفيات ج11الوافی بالوفيات ج



  
  
  
  
  
  

  ٢٤٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
فجلس أهل العراق كّلهم فی الّتعازی : ذكره القاضی ابواحلسن فی صفوة التاريخ

 .حّتی أعادوا القرب وسموا ظهره
 .بن احلسن اهللان دفن من الطالبيني حّيًا عبدالعظيم احلسني بالّري وحمّمد بن عبدومم

 .وجد فی برج اهندم رؤوس آل الرسول: قال الّصفواين
 اهللاحلسنی وصالح وابراهيم ابنا حييی بن عبد اهللاوممّن مات فی احلبس موسی بن عبد

سی فی حبس احلارث بن احلسنی وحمّمد بن ابراهيم احلسنی وداود بن أمحد بن مو
 .راشد السمرقندی

بن حمّمد احلسنيان فی حبس حمّمد بن أمحد  اهللاوتوفبی ابراهيم بن موسی وعبد
 .العباسی

 .ومات علی بن موسی احلسنی فی حبس عيسی بن حمّمد بن املحّمدی بمّكة
 .وتوّفی حمّمد بن جعفر العمری فی حبس نيشابور

 .عسكربن احلسن بن حمّمد فی حبس  وحمّمد
 .وعلی بن موسی بن اسامعيل فی حبس

 .واحلسني بن ابراهيم بن علی فی حبس يعقوب الليث
 .العمری الصوفی فی حبس مأمون اهللاوحييی بن عبد

 :وممّن مات طريدًا نحو
 .املثلث اهللابن موسی بن عبد اهللاعيسی بن زيد وعبد

 :وممّن رمی اليه بسهم نحو
نيشابور وجعفر بن موسی بن اسامعيل بمّكة  امحد بن علی بن اسامعيل احلسنی فی
 .وجعفر بن علی احلسينی فی إسفرائني
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 .ما جری علی امحد بن عيسی الّزيدیوجری 
 .أبی غّسان اخلزاعی ما جریوعلی قاسم بن علی احلسينی من 

  .يعقوب الليث بعلوّية طربستانوفعل ما فعل 
  .م علی أيدی آل سامانوجری ما جری من قتل حمّمد بن زيد واحلسن ابن القاس

وعمل ما عمل ابوالشاح بعلوّية املدينة ومحلهم بال غطاء وال وطاء من احلجاز الی 
  .سامّرا

 .كوفةونصب ما نصب مزاحم بن اخلاقان بعلوّية ال
 .وقتل رستم ابن حمّمد القاسم بن علی احلسنی بقومس

 ).١(وقتل ادريس بن موسی بينبع
 .بن القاسم بقزوين وقتل االتراک احلسن بن حمّمد

 .بن اسامعيل الطّياری اهللاوقتل ابن مكيال عبد
 .وقتل الديلم حييی بن علی بن عبدالّرمحن بورامني

احلسني بن احلسن بن حمّمد وأبوتراب القاسم بن احلسن وزيد  )٢(وقتل ببالد النّوبة
 .اهللاعبد) ٣(بن عيسی

 .وقتل بنو سليم القاسم بن يعقوب بن جعفر اجلعفری
 .تل صاحب البرصة علی بن زيد بن عيسیوق

                                                        
 .ببقيع، خ ل)  ١
 .لالنوّية، خ )  ٢
 .علی، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٢٥٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .وقتل بنو مليک علی بن عبدالّرمحن القاسم

 .والقاسم بن زيد بن احلسني) ١(وقتل بنو حارثة عبدالّرمحن بن حمّمد بن عيسی
 .بن احلسن اهللاوقتل بنو طّی حمّمد بن عبد

 .جعفر بن صالح بن حمّمد اجلعفری) ٢(وقتل الّسودان بن قرار
 .ن قيس اجلبلی ابراهيم بن علی اجلعفریوقتل سليامن ب

 .احلسينی ونصب رأسه بالّری اهللاوقتل عبدالعزيز بن ابی دلف حمّمد بن امحد بن عبد
 .وقتل قتيبة بن مسلم الباهلی حمّمد بن عمر بن علی بن بابويه

 .وقتل احلسني بن اسامعيل املصعبی ابا احلسني حييی بن عمر بن حييی
 .حمّمد اجلعفری فی مصدق الّتحّية وقتل امحد بن احلسن بن

 .وقتل جعفر بن القاسم اجلعفری بالصعبة
 .وقتل جعفر بن حمّمد بن احلسن بالّري ومّثل به

) ٣(بن حمّمد اجلعفری مع اهللاوقتل حمّمد بن احلسني بن علی احلسينی وعلی بن عبد
 .ابراهيم بن موسی احلسينی باليمن

حّتی  اهللاال حتصی خرجوا وجاهدوا فی سبيل بن جعفر احلسينی فيمن  اهللاوقتل عبد
 .استشهدوا

 . فلم يبق فی بيضة االسالم بلدة اّال وفيها قتيل طالبی أو شيعی

                                                        
 .علی، خ ل)  ١
 .فرار، خ ل)  ٢
 .ومع، خ ل)  ٣
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وبيان ذلک فی مقاتل الطالبيني مشهور وفی واقعات العلويني مذكور، قاد هبم احلمّية 
 .الی املنّية وكرهوا عيش الضاللة فامتوا موت اهلداية

).......١( 
 .اسيت فيک ما مل يقاس العلوی الّزكی اصًال وفرعاً انا ق

العاّمة يسّلمون علی من يعرفونه دّنه سوفسطائی وال يتعرضون ملن  )٢(وقد وجدنا
يدّرس كتابًا فلسفّيًا أو مانوّيًا وخيالطون من يرونه هيوديًا ونرصانيًا ويقتلون من عرفوه 

 .شيعيًا ويسفكون دم من سّمي ابنه علّياً 

                                                        
 .هنا فی نسخة بياض وفی اآلخر غري مقروئة)  ١
وننقل اآلن لک ما اورده اخلوارزمی فی رسائله ومكتوباته وننقل النص من رسائله املطوبعة فی )  ٢

د بن ابراهيم واليها سمعت و كتب اىل مجاعة الشيعة بنيسابور ّملا قصدهم حممّ «: 77اسالمبول، ص
سعيكم، و مجع عىل التقوى أمركم، ما تكّلم به السلطان اّلذي ال يتحامل اّال عىل العدل، و  اهللاأرشد 

ال يميل اّال عىل جانب الفضل، و ال يبايل بأن يمّزق دينه اذا رفا دنياه، و ال يفّكر يف أن ال يقّدم رضا 
لنا الدنيا، فذخرنا للدار  اهللاو اّياكم عصابة مل يرض  اهللالحنا اذا وجد رضاه، و أنتم و نحن أص اهللا

العاجل، فأعّد لنا ثواب اآلجل، و قسمنا قسمني؛ قسام مات  -االخرى، و رغب بنا عن ثواب
شهيدا، و قسام عاش رشيدا، فاحلي حيسد املّيت عىل ما صار اليه، و ال يرغب بنفسه عّام جرى اليه، 

املحن اىل شيعتنا أرسع من املاء اىل احلدور، و هذه : يعسوب الدين عليه السالمقال أمري املؤمنني و 
مقالة اّسست عىل املحن، و ولد أهلها يف طالع اهلزاهز و الفتن، فحياة أهلها نغص، و قلوهبم 
حشوها غصص، و األّيام عليهم متحاملة، و الدنيا عنهم مائلة، فاذا كّنا شيعة أئّمتنا يف الفرائض و 

نن، و مّتبعي آثارهم يف كّل قبيح و حسن؛ فينبغي أن نّتبع آثارهم يف املحن، غصبت سّيدتنا الس
عليه و عىل آله يوم السقيفة، و اّخر أمري  اهللاعليها و عىل آهلا مرياث أبيها صلوات  اهللافاطمة صلوات 

وجهه جهرا، و صلب  اهللاعنه ّرسا، و قتل أخوه كّرم  اهللاملؤمنني عن اخلالفة، و سّم احلسن ريض 
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زيد بن عيل بالكناسة و قطع رأس زيد بن عيل ىف املعركة، و قتل ابناه حمّمد و ابراهيم عىل يد عيسى 
بن موسى العّبايس، و مات موسى بن جعفر ىف حبس هارون، و سّم عيل بن موسى بيد املأمون، و 

د طريدا رشيدا، و قتل حييى بن هزم ادريس بفّخ حّتى وقع اىل االندلس فريدا، و مات عيسى بن زي
بعد األمان و األيامن، و بعد تأكيد العهود و الضامن، هذا غري ما فعل يعقوب بن الليث  اهللاعبد 

بعلوّية طربستان، و غري قتل حمّمد بن زيد و احلسن بن القاسم الداعي عىل أيدى آل سامان، و غري ما 
غطاء و ال وطاء، من احلجاز اىل سامّراء، و هذا بعد قتل صنعه ابو الساح ىف علوّية املدينة محلهم بال 

عمر بن عيل حني أخذه بأبويه و قد سرت نفسه، و وارى شخصه،  -قتيبة بن مسلم الباهيل البن
يصانع حياته، و يدافع وفاته، و ال كام فعله احلسني بن اسامعيل املصعبي بيحيى بن عمر الزيدّي 

بعلوّية الكوفة كاّفة، و بحسبكم أّنه ليست ىف بيضة االسالم بلدة  خاّصة، و ما فعله مزاحم بن خاقان
اّال و فيها لقتيل طالبي تربة، تشارك ىف قتلهم االموّي و العّبايس، و أطبق عليهم العدناين و 

 .القحطاين
 فليس حي من األحياء نعرفه

 من ذي يامن و ال بكر و ال مرض
 اّال و هم رشكاء يف دمائهم

 ر عىل جزركام تشارك أيسا
قادهتم احلمّية اىل املنّية، و كرهوا عيش الذلة، فامتوا موت العّزة، و وثقوا بامهلم ىف الدار الباقية،  

فسخت نفوسهم عن هذه الفانية، ثّم مل يرشبوا كأسا من املوت اّال رشهبا شيعتهم و أولياؤهم، و ال 
عثامن بن عّفان بطن عّامر بن يارس  قاسوا لونا من الشدائد اّال قاساه أنصارهم و أتباعهم، داس

باملدينة، و نفى أبا ذّر الغفارّي اىل الربذة، و أشخص عامر بن عبد قيس التميمي، و غّرب األشرت 
النخعي، و عدّي بن حاتم الطائي، و سّري عمر بن زرارة اىل الشام، و نفى كميل بن زياد اىل العراق، 

حذيفة و ناواه، و عمل يف دم حمّمد بن سامل ما ]  أيب[بن  و جفا ايب بن كعب و أقصاه، و عادى حمّمد
عمل، و فعل مع كعب ذى احلطبة ما فعل، و اّتبعه ىف سريته بنو امّية، يقتلون من حارهبم، و يغدرون 
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، و ال حيتشمون الناس، اهللابمن ساملهم، ال حيفلون املهاجرى، و ال يصونون األنصاّرى، و ال خيافون 

دوال، هيدمون الكعبة، و يستعبدون الصحابة، و يعطّلون الصالة  اهللاخوال، و مال  اهللا قد اّختذوا عباد
املوقوتة، و خيتمون أعناق األحرار، و يسريون يف حرم املسلمني سريهتم ىف حرم الكّفار، و اذا فسق 

ق االموّي فلم يأت بالضاللة عن كاللة، قتل معاوية حجر بن عدّي الكندّي، و عمرو بن احلم
اخلزاعي، بعد األيامن املؤّكدة و املواثيق املغّلظة، و قتل زياد بن سمّية االلوف من شيعة الكوفة و 

معاوية عىل أسوء أعامله، و ختم عمره  اهللاشيعة البرصة صربا، و أوسعهم حبسا و أرسا، حّتى قبض 
ء بن عروة املرادّي، و  قتل هانىبّرش أحواله، فاّتبعه ابنه جيهز عىل جرحاه، و يقتل ابناء قتاله، اىل ان 

مسلم بن عقيل اهلاشمي، اّوال، و عّقب باحلارث بن زياد الرياحي، و بأبى موسى عمرو بن قرظة 
احلنفي، و نافع بن هالل احلميل، و  اهللاألنصارّي و حبيب بن مظّهر األسدّي، و سعيد بن عبد 
من مجاعة الشيعة و أمر   يف نّيف و سبعنيحنظلة بن أسعد الشامي، و عابس بن أبى شبيب الشاكرّي، 

بن زياد يصّلبهم  اهللاباحلسني عليه السالم يوم كربالء ثانيا، ثّم سّلط عليهم الدعي ابن الدعي عبيد 
دابره ثقيل الّظهر بدمائهم اّلتي سفك، عظيم  اهللاعىل جذوع النخل و يقّتلهم ألوان القتل حّتى اجّتث 

أن خيرجهم من عهدة ما  اهللاك، فانتبهت لنرصة أهل البيت طائفة أراد التبعة بحريمهم اّلذي انته
صنعوا، و يغسل عنهم ورض ما اجرتحوا، فصمدوا صمد الفئة الباغية، و طلبوا بدم الشهيد الدعى 
ابن الزانية، ال يزيدهم قّلة عددهم، و انقطاع مددهم، و كثرة سواد أهل الكوفة بازائهم، اّال اقداما 

و القتال، و سخاء بالنفوس و األموال، حّتى قتل سليامن بن رصد اخلزاعي و املسّيب بن عىل القتل 
بن و أل التّيمي، يف رجال من خيار املؤمنني، و علّية التابعني، و مصابيح  اهللانجبة الفزارّي، و عبد 

 .األنام، و فرسان االسالم
بعد أن شفى األوتار و أدرك الّثار، و أفنى  ثّم تسّلط ابن الزبري عىل احلجاز و العراق فقتل املختار،

األرشار، و طلب بدم املظلوم الغريب؛ فقتل قاتله، و نفى خاذله، و أتبعوه أبا عمرو بن كيسان و 
بن كامل، و تلّقطوا بقايا الشيعة  اهللاأمحر بن شميط، و رفاعة بن يزيد، و السائب بن مالك، و عبد 

بن الزبري البالد، و أراح من  اهللامن عبد  اهللاّرش قتلة، حتّى طّهر يمثلون هبم كّل مثلة، و يقتلوهنم 
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أخيه مصعب العباد، فقتلهام عبد امللك ابن مروان كذلك نوّىل بعض الّظاملني بعضا بام كانوا 

بن العّباس و اكثر  اهللايكسبون، بعد ما حبس ابن الزبري حمّمد بن احلنفّية و أراد إحراقه، و نفى عبد 
، فلّام خلت البالد آلل مروان سّلطوا احلّجاج عىل احلجازّيني، ثّم عىل العراقّيني، فتّلعب إرهاقه

باهلاشمّيني، و أخاف الفاطمّيني و قتل شيعة عيل، و حما آثار بيت النبي، و جرى منه ما جرى عىل 
ان  اهللاحّتى اذا أراد كميل بن زياد النخعي، و اّتصل البالء مّدة ملك املروانّية اىل االّيام العباسّيه، 

خيتم مّدهتم بأكثر آثامهم و جيعل أعظم ذنوهبم ىف آخر أّيامهم، بعث عىل بقّية احلّق املهمل، و الدين 
املعّطل، زيد بن عيل فخذ له منافقوا أهل العراق و قتله أحزاب أهل الشام، و قتل معه من شيعته 

، و مجاعة من شايعه و تابعه و حّتى من نرص بن خزيمة االسدّي، و معاوية بن اسحاق االنصارّي 
  زّوجه و أدناه و حّتى من كّلمه و ما شاه، فلّام انتهكوا ذلك احلريم و اقرتفوا ذلك االثم العظيم

اليه اىل  اهللاعليهم، و انتزع امللك منهم، فبعث عليهم أبا جمرم ال أبا مسلم، فنظر ال نظر  اهللاغضب 
عّباسّية، فرتك تقاه، و اّتبع هواه، و باع آخرته بدنياه، و افتتح عمله بقتل صالبة العلوّية، و اىل لني ال

بن جعفر بن أيب طالب، و سّلط طواغيت خراسان، و خوارج  اهللابن معاوية بن عبد  اهللاعبد 
سجستان، و أكراد اصفهان، عىل آل أيب طالب، يقتلهم حتت كّل حجر و مدر، و يطلبهم يف كّل سهل 

سّلط عليه أحّب الناس اليه، فقتله كام قتل الناس يف طاعته، و أخذه بام أخذ الناس يف و جبل، حّتى 
برضاه، و أن ركب ما ال هيواه، و خلت للدوانيقي الدنيا فخبط فيها  اهللابيعته، و مل ينفعه أن أسخط 

عدن عسفا، و تقّىض فيها جورا و حيفا، اىل ان مات و قد امتألت سجونه بأهل بيت الرسالة و م
 اهللابن حمّمد ابن عبد  اهللالطّيب و الطهاره، قد تتّبع غائبهم، و تلّقط حارضهم، حّتى قتل عبد 

احلسني بالسند عىل يد عمر بن هشام بن عمر التغلبي فام ظنّك بمن قرب متناوله عليه و الن مّسه 
فقد عرفتم ما توّجه عىل عىل يديه، و هذا قليل يف جنب ما قتله هارون منهم، و فعله موسى قبله هبم، 

احلسن بن عيل بفّخ من موسى، و ما اّتفق عىل عيل ابن األفطس احلسيني من هارون، و ما جرى عىل 
أمحد بن عيل الزيدّى، و عىل القاسم ابن عيل احلسني من حبسه، و عىل ابن غّسان حارض اخلزاعي 

 .ّوة، و اقتلع غرس االمامةحني أخذ من قبله، و اجلملة أّن هارون مات و قد حصد شجرة النب
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أعظم نصيبا يف الدين من األعمش فقد شتموه، و من رشيك فقد عزلوه، و من  اهللاو لستم أصلحكم 

هشام بن احلكم فقد أخافوه، و من عيل بن يقطني فقد اّهتموه، فأّما ىف الصدر االّول فقد قتل زيد بن 
خفي حارثة بن قدامة السعدي، و جندب صوحان العبدّي، و عوقب عثامن بن حنيف االنصارّي، و 

بن زهري األزدّي، و رشيح بن هانئ املرادّي، و مالك بن كعب األرحبي، و معقل بن قيس الرياحي، 
و احلارث األعور اهلمداين، و أبو الطفيل الكناين، و ما فيهم اّال من خّر عىل وجهه قتيال، أو عاش يف 

و يرى قتلة األوصياء و أوالدهم فال يغّري، و ال خيفى بيته ذليال، يسمع شتمة الويص فال ينكر، 
عليكم حرج عاّمتهم و حريهتم كجابر اجلعفي، و كرشيد اهلجرّي، و كزرارة بن أعني، و كفالن و 

، و كفى به اهللامن أعداء   ، و يتّربؤوناهللاكانوا يتوّلون أولياء  -اهللارمحهم  -أيب فالن ليس اّال أّهنم
تعاىل مقاال، و  اهللا، و عيبا كبريا بينهم، و قل يف بنى العّباس فاّنك ستجد بحمد جرما عظيام عندهم

جل يف عجائبهم فاّنك ترى ما شئت جماال، جيبى فيئهم فيفّرق عىل الديلمي و الرتكي، و حيمل اىل 
املغريب و الفرغاين، و يموت امام من أئّمة اهلدى، و سّيد من سادات بيت املصطفى، فال تتبع 

جتّصص مقربته، و يموت ّرضاط هلم او العب أو مسخرة او ضارب، فتحرض جنازته  -ازته، و الجن
العدول و القضاة، و يعمر مسجد التعزية عنه القّواد و الوالة، و يسلم فيهم من يعرفونه دهّريا او 

ا، و يسفكون سوفسطائّيا، و ال يتعّرضون ملن يدرس كتابا فلسفّيا و مانوّيا، و يقتلون من عرفوه شيعيّ 
ابن خنيس قتيل داود بن عيل، و  -دم من سّمى ابنه علّيا، و لو مل يقتل من شيعة أهل البيت غري املعّىل 

لو مل حيبس فيهم غري أيب تراب املروزّي، لكان ذلك جرحا ال يربأ، و نائرة ال تطفأ، و صدعا ال يلتئم، 
اهلّية أشعارا هيجون هبا أمري املؤمنني عليه و جرحا ال يلتحم، و كفاهم أّن شعراء قريش قالوا يف اجل

السالم و يعارضون فيها أشعار املسلمني، فحملت أشعارهم، و دّونت أخبارهم، و رواها الرواة 
مثل الواقدّي و وهب بن منّبه التميمي، و مثل الكلبي و الرشقي بن القطامي، و اهليثم بن عدّي، و 

عة يتكّلم يف ذكر مناقب الويص، بل يف ذكر معجزات النبي، داب بن الكناين، و اّن بعض شعراء الشي
بن عّامر الربقي، و كام  اهللاو سّلم، فيقطع لسانه، و يمّزق ديوانه، كام فعل بعبد ]  و آله[عليه  اهللاصّىل 

اريد بالكميت بن زيد االسدّي، و كام نبش قرب منصور ابن الزبرقان النمرّي، و كام دّمر عىل دعبل بن 
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اخلزاعي، مع رفقتهم من مروان ابن أيب حفصة الياممي، و من عيل بن اجلهم الشامي ليس اّال عيل 

لغلّو مها يف النصب، و استيجاهبام مقت الرّب، حّتى أّن هارون بن اخليزران و جعفرا املتوّكل عىل 
 طالب، و نرص أيب -الشيطان ال عىل الرمحن، كانا ال يعطيان ماال و ال يبذالن نواال اّال ملن شتم آل

بن مصعب الزبريّي، و وهب بن وهب البحرتّي، و من الشعراء مثل  اهللامذهب النواصب، مثل عبد 
مروان بن أيب حفصة االموّي، و من االدباء مثل عبد امللك ابن قريب األصمعي، فاّما يف أّيام جعفر 

وّي، و ابن أيب الشوارب العبشمي، و الزبريّي، و أيب السّمط بن أيب اجلون االم اهللافمثل بّكار بن عبد 
قد متّسكنا بالعروة الوثقى و آثرنا الدين عىل الدنيا، و ليس يزيدنا بصرية زيادة من  اهللانحن أرشدكم 

زاد فينا، و لن حيّل لنا عقيدة نقصان من نقص منّا، فاّن االسالم بدء غريبا و سيعود كام بدء كلمة من 
يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتّقني، و مع اليوم غد، و بعد  ،اهللا، و وصّية من رسول اهللا

لو رضبونا حّتى نبلغ سعفات هجر : يوم صّفني -عنه اهللاريض  -السبت أحد، قال عّامر بن يارس
عليه ثّم هزم، و لقد تأّخر  اهللاصلوات  اهللالعلمنا أّنا عىل احلّق و أّهنم عىل الباطل، و لقد هزم رسول 

االسالم ثّم تقّدم، امل احسب الناس ان يرتكوا أن يقولوا آمنّا و هم ال يفتنون، و لو ال حمنة  أمر
هل من مزيد، و ملا قال : املؤمنني و قّلتهم، و دولة الكافرين و كثرهتم، ملا امتألت جهنّم؛ حّتى تقول

ال عرف الشكور من الكفور، و لكّن اكثرهم ال يعلمون، و ملا تبّني اجلزوع من الصبور، و : تعاىل اهللا
و ملا استحّق املطيع األجر، و ال احتقب العاىص الوزر، فان اصابتنا نكبة فذلك ما قد تعّودناه، و ان 

تعاىل لكّل حالة آلة، و لكّل مقامة مقالة،  اهللارجعت لنا دولة فذلك ما قد انتظرناه، و عندنا بحمد 
د شتم أمري املؤمنني عليه السالم عىل املنابر ألف شهر فام فعند املحن الصرب، و عند النعم الشكر، و لق

و سّلم بضع عرشة سنة فام اّهتمناه ىف نبّوته، و ]  و آله[عليه  اهللاشككنا ىف وصّيته و كّذب حمّمد صّىل 
عاش ابليس مّدة تزيد عىل املدد فلم نرتب ىف لعنته، و ابتلينا بفرتة احلّق و نحن مستيقنون بدولته، و 

 اهللاا اىل قتل اإلمام بعد اإلمام و الرضا بعد الرضا، و ال مرية عندنا ىف صّحة امامته، و كان وعد دفعن
قدرا مقدورا، كّال سوف تعلمون ثّم كّال سوف تعلمون، و سيعلم اّلذين  اهللامفعوال، و كان أمر 

بني امّية الشجرة امللعونة اّن  اهللاظلموا أّي منقلب ينقلبون، و لتعلمّن نبأه بعد حني، اعلموا رمحكم 
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ىف القرآن، و أتباع الطاغوت و الشيطان، جهدوا يف دفن حماسن الويص، و استأجروا من كذب يف 

و سّلم، و حوّلوا اجلوار اىل بيت املقّدس عن املدينة، و ]  و آله[عليه  اهللاالحاديث عىل النبي، صّىل 
مس هذا األمر األموال، و قّلدوا عليه األعامل، و اخلالفة زعموا اىل دمشق عن الكوفة، و بذلوا ىف ط

عليه و عىل آله و ال  اهللاصّىل  اهللاصطنعوا فيه الرجال، فام قدروا عىل دفن حديث من أحاديث رسول 
، و لقد كان ينادى عىل اهللاتعاىل، و ال عىل دّس أحد من أعداء ىف أولياء  اهللاعىل حتريف آية من كتاب 

و احلّجة، ال تنفع يف ذلك هيبة، و ال يمنع   رتة، و يبكت بعضهم بعضا بالدليلرؤسهم بفضائل الع
منه رغبة و ال رهبة، و احلّق عزيز و ان استذّل أهله، و كثري و ان قّل حزبه، و الباطل ذليل و ان رّصع 

 :ةبالشبهة، و قبيح و ان غّطى وجهه بكّل مليح، قال عبد الرمحن بن احلكم و هو من أنفس بني اميّ 
 سمّية أمسى نسلها عدد احلصا

  ليس هلا نسل اهللاو بنت رسول 
  غريه 

 من يسّب علّيا اهللالعن 
  و حسينا من سوقة و إمام

 :و قال ابو دهبل اجلمحّى ىف محة سلطان بنى امّية و والية آل بني سفيان 
 تبيت السكارى من امّية نّوما
 و بالطّف قتىل ما ينام محيمها

 :بن قبةو قال سليامن  
 و اّن قتيل الطّف من آل هاش

  أذّل رقاب املسلمني فذّلت
 :القرسّي  اهللاو قال الكميت بن زيد و هو جار خالد بن عبد  

 فقل لبني امّية حيث حّلوا
 و ان خفت املهنّد و القطيعا
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 من أشبعتموه اهللاأجاع 

 و أشبع من بجوركم اجيعا
س عىل رؤوسهم باحلّق و ان كرهوه و بتفضيل من و ما هذا بأعجب من صياح شعراء بني العّبا 

 :نّقصوه و قتلوه، قال املنصور بن الزبرقان عىل بساط هارون
 آل النبي و من حيّبهم
  يتطامنون خمافة القتل

 و من النصارى و اليهود و هم
  من اّمة التوحيد ىف أزل

 :و قال دعبل بن عيل و هو صنيعة بنى العّباس و شاعرهم 
 مذ ثامنني حّجة أمل تر أّنى

  أروح و أغدو دائم احلرسات
 أرى فيئهم يف غريهم متقّسام
  و أيدهيم من فيئهم صفرات

 :و قال عيل بن العّباس الرومي و هو موىل املعتصم 
 تأّليت أن ال يربح املرء منكم

  يتّل عىل حّر اجلبني فيعفج
 كذاك بنو العّباس تصرب منكم

  و يصرب للسيف الكمي املدّجج
 أوان للنبي حمّمد لكّل 

  قتيل زكي بالدماء مّرضج
 .و قال ابراهيم بن العّباس الصويل و هو كاتب القوم و عاملهم ىف الرضا ملا قّربه املأمون

 يمّن عليكم بأموالكم
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 و تعطون من مائة واحدا

و  و كيف ال ينتقصون قوما يقتلون بني عّمهم جوعا و سغبا، و يملؤون ديار الرتك و الديلم فّضة 
ذهبا، يستنرصون املغريب و الفرغاين، و جيفون املهاجرّي و االنصارّي، و يوّلون أنباط السواد و 

ء جّدهم،  زارهتم، و قلف العجم و الطامطم قيادهتم، و يمنعون آل ايب طالب مرياث اّمهم و يف
 و األهواز و يشتهي العلوّي األكلة فيحرمها و يقرتح عىل األّيام الشهوة فال يطعمها، و خراج مرص

صدقات احلرمني و احلجاز ترصف اىل ابن أيب مريم املديني، و اىل ابراهيم املوصيل، و ابن جامع 
السهمي، واىل زلزل الضارب، و برصوما الزامر، و إقطاع بختيشوع النرصاين قوت أهل بلد و 

عرش  -يتّرسى باثنى جارى بغا الرتكي و االفشني االرشوسني كفاية اّمة ذات عدد، و املتوّكل زعموا
ألف رسّية و السّيد من سادات أهل البيت يتعّفف بزنجّية أو سندّية، و صفوة مال اخلراج مقصور 
عىل أرزاق الصفاعنة، و عىل موائد املخاتنة، و عىل طعمة الكّالبني، و رسوم القّرادين، و عىل خمارق 

خلون عىل الفاطمي بأكلة او رشبة، و و علّية املغنّى، و عىل زرزر و عمر بن بانة امللّهي، و يب
يصارفونه عىل دانق و حّبه، و يشرتون العّوادة بالبدر و جيرون هلا ما يفي برزق عسكر، و القوم اّلذين 
احّل هلم اخلمس و حّرمت عليهم الصدقة و فرضت هلم الكرامة و املحّبة، يتكّففون ّرضا و هيلكون 

ينظر اىل فيئه بعني مريضة، و يتشّدد عىل دهره بنفس فقرا و يرهن أحدهم سيفه و يبيع ثوبه و 
ضعيفة، ليس له ذنب اّال أّن جّده النبي، و أبوه الويص، و اّمه فاطمة، و جّدته خدجية، و مذهبه 
االيامن، و امامه القرآن، و حقوقه مرصوفة اىل القهرمانة و املّرضطة، و اىل املغمّزة و اىل املزّررة، و 

ر الديكة الدمّية و القردة، و عىل عرس اللعبة و اللعبة، و عىل مرية الرحلة، و ما مخسه مقسوم عىل نقا
ذا أقول يف قوم محلوا الوحوش عىل النساء املسلامت، و أجروا لعباده و ذويه اجلرآيات، و حرثوا تربة 

رى يف احلسني عليه السالم بالفّدان، و نفوا زّواره اىل البلدان، و ما أصف من قوم هم نطف السكا
يف أهل بيت منهم نبغ البغا و فيهم راح التخنيث و غدا، و هبم عرف   أرحام القيان، و ماذا يقال

 - اللواط، كان ابراهيم ابن املهدّي معنّيا، و كان املتوّكل مؤّنثا موّضعا، و كان املعتّز خمنّثا، و كان ابن
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ه، و سّم موسى بن املهدّي أّمه، و سّم زبيدة معتوها مفّركا، و قتل املأمون أخاه، و قتل املنترص أبا

 .املعتضد عّمه
و لقد كانت يف بني أمّية خمازي تذكر، و معايب تؤثر، كان معاوية قاتل الصحابة و التابعني، و اّمه 
آكلة أكباد الشهداء الطاهرين، و ابنه يزيد القرود مرّيب الفهود و هادم الكعبة و منهب املدينة، و قاتل 

 -عليه و عىل آله اهللاصّىل  -يوم احلّرة، و كان مروان الوزغ ابن الوزع، لعن النبي العرتة، و صاحب
و كان عبد امللك صاحب اخلطيئة اّلتي طّبقت األرض و . رّبه اهللاأباه و هو يف صلبه فلحقته لعنة 

، و خمّرب شملت و هي توليته احلّجاج ابن يوسف الثّقفي فاتك العباد، و قاتل العّباد، و مبيد األوتاد
و كان الوليد جّبار بني أمّية و ويل . البالد و خبيث أّمة حمّمد اّلذي جاءت به النذر و ورد فيه األثر

احلّجاج عىل املرشق، و قّرة بن رشيك عىل املغرب، و كان سليامن صاحب البطن اّلذي قتله بطنه 
نسخ اجلهاد باخلمر و قّرص أّيام كّظة و مات بشام و ختمة، و كان يزيد صاحب سّالمة و حّبابة اّلذي 

خالفته عىل العود و الزمر، و أّول من أغىل سعر املغنّيات و أعلن بالفاحشات، و ماذا أقول فيمن 
أعرق فيه مروان من جانب و يزيد بن معاوية من جانب، فهو ملعون بني ملعونني و عريق يف الكفر 

بن عمر الّثقفي، و كان الوليد بن يزيد خليع  و كان هشام قاتل زيد بن عيل موىل يوسف. بني كافرين
بني مروان الكافر بالرمحن، املمّزق بالسهام القرآن، و أّول من قال الشعر يف نفي االيامن، و جاهر 
بالفسوق و العصيان، و اّلذي غّشى أّمهات أوالد أبيه و قذف بغشيان أخيه، و هذه املثالب مع 

صغرية و قليلة يف جنب مثالب بني العّباس الذين بنوا مدينة  عظمها و كثرهتا و مع قبحها و شنعتها
 .اجلّبارين و فّرقوا يف املالهي و املعايص أموال املسلمني

يعدلون، بذلك يقف   األئّمة املهدّيون الراشدون اّلذين قضوا باحلّق و به -اهللاأرشدكم  -هؤالء
بخراسان فقد نفق باحلجاز و  فان كسد التشّيع. خطيب مجعتهم و بذلك تقوم صالة مجاعتهم

احلرمني و الشام و العراقني، و باجلزيرة و الثغرين، و باجلبل و اليغارين، و ان حتامل علينا وزير أو 
أمري فإّنا نتوّكل عىل األمري اّلذي ال يعزل، و عىل القايض اّلذى مل يزل يعدل، و عىل احلكم اّلذي ال 

ة، و اّياه تعاىل نحمد عىل طهارة املولد و طيب املحتد، و يقبل رشوة، و ال يطلب سّجال و ال شهاد
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٦١ 

القاضی قد  اهللاّن سليامن بن مهران األعمش قد شتموه ورشيک ابن عبدأال تری 
عزلوه وهشام بن احلكم اخافوه واحلكم بن عتبة جرحوه والفضل بن سهل اغتالوه 

 .بن احلسن بن سهل كردنوه بالنّار وحمّمد
وابا حييی اجلرجانی املحّدث قطعوا لسانه ويديه ورجليه ورضبوه ألف سوط ثم 

 .)١(خبهوهن يقطني اّهتموه وجابر اجلعفی هبتوه وصلبوه وعلی ب
بن عامر الربق  اهللابشوه وعبدوابو تراب املروزی حبسوه ومنصور بن زبرقان قربه ن

 .وقطعوا لسانه وحرقوا الناشی الشاعرا ديوانه حرقو
ألف شهر فی اجلمع واألعياد وطافوا بأوالده  وقد لعن بنو أمّية عّيل بن أيب طالب

 .ألمصار والبالدسبايا فی ا

                                                                                                                                  
نسأله أن ال يكلنا اىل أنفسنا و ال حياسبنا عىل مقتىض عملنا، و أن يعيذنا من رعونة احلشوّية، و من 
جلاج احلرورّية، و شّك الواقفّية، و ارجاء احلنفّية، و ختالف أقوال الشافعّية، و مكابرة البكرّية، و 

كّية، و اجبار اجلهمّية و النجارّية، و كسل الراوندّية، و روآيات الكيسانّية، و جحد نصب املال
العثامنّية، و تشبيه احلنبلّية، و كذب الغالة اخلّطابّية، و أن ال حيرشنا عىل نصب اصفهاين، و ال عىل 

جهل  بغض ألهل البيت طوسّى أو شايش، و ال عىل ارجاء كويف و ال عىل تشبيه قمي، و ال عىل
شامي، و ال عىل حتنبل بغدادّي، و ال عىل قول بالباطن مغريب، و ال عىل عشق أليب حنيفة بلخي، و ال 
عىل تناقض يف القول حجازّي و ال عىل مروق سجزّي، و ال غلّو يف التشّيع كرخي، و أن حيرشنا يف 

، و ساق كّل فريق حتت زمرة من أحببناه، و يرزقنا شفاعة من توّليناه، اذا دعا كّل أناس بامامهم
 .»لوائهم، اّنه سميع قريب، يسمع و يستجيب

هذه اللفظة غري منقوطة فی بعض احلروف وفی بعض النسخ قدمت اهلاء علی حرف ما قبله )  ١
 .وعلی التقادير مل يتيرس لنا الوقوف علی الكلمة بصورة يصح القرائة



  
  
  
  
  
  

  ٢٦٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
فليس فيها مسلم ينكر ذلک حّتی اّن واحد من خطبائهم بمرص نسی الّلعنة فی اخلطبة 
فلعنه حيث ذكره قضاء ملا نسيه وهو فی الّطريق وبنی فی ذلک املوضع املسجد 

 .يسّمونه مسجد الّذكر يتّربكون به وهو بسوق وردان
 .وهلم أيضاً مسجد الرفع وفيه خرب عجيب

ثار الّسب الی يومنا هذاف فأهل ديار بكر والشام يقولون من الّسبة الی وبقی من آ
وفی أّيامنا هذا فاخلوارج تذهب ) ١(الّسبة ومؤذنوا إصفهان يقولون بالليل هو هو

 .وتدين بلعنته والربائة منه الی تكفري أمرياملؤمنني
ويوالون أعدائه  تقرص به تقصريًا فيفضلون األغيار عليه واكثر الباقني من املخالفني

باعذارهم فی كّل ما ارتكبوه منه ويظهر من ختّفيهم لفضائله ) ٢(وحماربيه، ويقيمون
وخمالفتهم املشهورة فی فتاويه واملعروف من مذاهبه ما ال فی مناقبه ) ٣(وتأويلهم

 .خيرج مثله اّال عن صدور قد استحكم علی العداوة وجتاوز احلّد فی البغضة
 .ظلًام، يعنون اخلوارجعلّيًا جلباد ويعتقدون اّنه قتل املسلمني  وكانوا يّرصحوا بانّ 

نأخذه من أغنيائنا فنضعها : ثم اّننا نری من امتنع من دفع الزكاة الی ابی بكر وقالوا
ش إليهم من فضائل ابی بكر فی فقرائنا، سّموهم أهل الرّدة وجعلوا ترسية اجليو

 .واستدلوا به علی شجاعته

                                                        
ة الی هذا الرمز، فجعلوا علی مقاصدهم ولعل ما قاله الصوفية من ذكر هوهو ارادوا االشار)  ١

 .اخلبيثة قرشًا للتقية، فتدبر وتاّمل
 .يفضون، خ ل)  ٢
 .تأوهلم، خ ل)  ٣
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٦٣ 

الزكاة وغريها، سهلوا األمر ذلک املقام ومنعه معوية واهل الشام  فلّام قام عيلّ 
وأقاموا العذر ودخل عليهم شبهة وغمرهتم فتنة وحسنوا اإلعتزال ومحدوا رأی من 

 .كره القتال
ابوطالب مات كافرًا، وال يزال نسمع ابوطالب : ثم مل يرضوا بذلک حّتی قالوا

فی تصحيح ذلک وال نسمع يذكر عن  القرشی كفر وبالل احلبشی آمن، وجتتهدون
 .ابی قحافة وال عن اخلطاب وال عن عفان، ال بل عن ابی جهل وابی هلب

 : العجبومن 
 .يتأّمر مثل زياد واحلّجاج

 .)١(ويستخفی صاحب األمر وإبن احلنفية
 .بالصحبةويتوّسل جابر األنصاری وابوالطفيل الكنانی 

 .الفرزدق والربعی النحوّي بمسلمةويلوذ 
 . ابن اهلشام ويتجانن هبلول وعليّان) ٢(ويقرب

 .ويفتی سعيد بن املسّيب وابواحلسن حمّمد بن الكاتب علی مذاهبهم
 .ويتأدب اجلليل ابن أمحد وصعاد الفرا وابن دريد

 .ويتصّوف مالک ابن دينار وابراهيم بن ادهم وطاوس اليامنی تقّية
 .دارسة اهللاوآثار رسول ) ٤(قد بقيت آثار كرسی الی غايتنا) ٣(واعجباً 

                                                        
 .كذا فی النسخ)  ١
 .يعّرب، خ ل)  ٢
 .وال عجبا، خ ل)  ٣
 .عاّمنا، خ ل)  ٤



  
  
  
  
  
  

  ٢٦٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
واخذوا مخسه امواله بعده وخربوا بيوته وقتلوا ابناه وسبوا بناته ) ١(لقد استصفوا

وانفاله وسلبوا ملكه ومرياثه وهدموا مسجده وحمرابه وعمروا فيه آثارهم وذّوقوه 
 .وشّيدوه خالفًا علی الرسول

عّزوجّل باملناجيق  اهللا واستحّلوا حرمه وحرم رّبه واباحومها وأغاروا ورموا بيت
 .وحرقوا استاره

وبدعوا فی دينه ودخلوا عليه بيته بغري اذنه وخذلوا وصّيه ثم  وغيربوا سنن النبّي 
قتلوه وسّبوه فی املحارض واملنابر ألف شهر وأرضموا نارًا علی أهل العباء وخّرقوا 

 . وحّرقوه وأفتوا بآرائهم وانتحلوا األحاديث وولدوها اهللاكالم 
فكانت الّرواة يرتكون الدبني ويميلون الی الدنيا ويروون ما احّبوه وكان كّل من 

وا  نصب العداوة مقّيض احلاجة فجعلوها ذريعة الی املقاصد وعّدة للمطالب َفَصدُّ
ُْم ساَء ما كاُنوا َيْعَمُلونَ  اهللاَعْن َسبيِل   ).٢(إِهنَّ

 :لّرسوجيل
  مــن بعــد قـــوة اهللاألصــبح ديــن 

 

  
ـــرف هـــار بغـــري دعـــائم     عـــىل ج

 

ـــا ـــا ومغرب ـــر رشق   وآل عـــيل الطه

 

  
ــاف هبــم يف عرهبــا واألعــاجم     يط

 

  )١(كـأهنم كـانوا عــىل الـدين ســوقة

 

  

                                                        
 .استصغوا، خ ل)  ١
 .2: سورة املنافقون، رقم اآلية)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٦٥ 
ـــوارم   ـــا والص ـــا بالقن ـــل دماه   تط

 

  قبـــل وفاتـــه اهللاوأوىص رســـول 

 

  
ـــــل بنيـــــه دون أوالد آدم     )٢(بقت

 

 
)......٣( 

ـــول  ـــوا رس ـــد ظلم ـــراً  اهللالق   اج

 

  
  يًام لـــيس يشـــبهه األجـــورعظـــ  

 

ـــــه وردوا ـــــم عرتت ـــــنوا ظل   وس

 

  
  مقالتـــــه هلـــــم فـــــالقوم بـــــور  

 

  ومــــن آل حمّمــــد فــــی كــــّل واد

 

  
ــــــور   ــــــد ودم يف ــــــل ماج   قتي

 

  وأصــــبح آل أمحــــد فــــی أمــــور

 

  
ـــدور   ـــه الّص ـــيق ب ـــيامت يض   عظ

 

ـــه ـــاقت علي ـــارب ض ـــنهم ه   فم

 

  
ـــانٍ    ـــنهم ع ـــبالد وم ـــري) ٤(ال   أس

 

                                                                                                                                  
 .رسقة، خ ل)  ١
 .197، ص 1ستقيم، جالرصاط امل)  ٢
 .مل يتيرس لنا قرائة اسم الشاعر ملحوه عن النسخ)  ٣
 .عانی، خ ل)  ٤



  
  
  
  
  
  

  ٢٦٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  يعينـــــه القيـــــود وجامعــــــات

 

  
ــــري   ــــها عس ــــه وايرس   شــــددن ب

 

  احلـــن فيهـــا) ١(بمنزلـــة حتـــان

 

  
ـــير   ـــا الرض ـــل هب ـــنک حت ـــا ض   هل

 

ــــا حديــــد   مطــــامري هلــــا يــــا اب

 

  
  لفـــــتحهام إذا فتحـــــا رصيـــــر  

 

ــــلوب عليــــه   ومســــلوب ومص

 

  
ـــور   ـــا النس ـــري أكثره ـــوافی الط   ع

 

ـــی ـــم حّت ـــّموه الّس ـــموم س   ومس

 

  
  أتـــاه املـــوت لـــيس لـــه نكـــري  

 

 
 :)٢(ابن ّمحاد هذا املعنی فی شعره، فقال فی كلمة ولقد اكثر

ـــــــيهم ـــــــال عل ـــــــنّوا القت   س

 

  
  والغصـــب والتــــرشيد والعـــدوانا  

 

ــائهم ــريمهم ودم ــتحّل ح ــی اس   حّت

 

  
  فكــــاّنام كانــــت هلــــم قربانــــا  

 

                                                        
 .حتاز، خ ل)  ١
 .215: ، ص2 ، ج)البن شهرآشوب(مناقب آل أيب طالب عليهم السالم )  ٢
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ــوا ــی بن ــتلهم حّت ــی ق ــوا ف   وتغلغل

 

  
ــــا     جهــــًال علــــی أحيــــائهم بنيان

 

 
 :ومن أخری

ـــا دهـــر مـــا أنصـــفت آل حممـــد   ي

 

  
ـــب   ـــرهم وقري ـــن أم ـــالف م   يف س

 

ـــوم ال تـــزال ختصـــهم ـــل ي   يف ك

 

  
  بمصــــائب ونوائــــب وخطــــوب  

 

  مل ختلهــــم مــــن حمنــــة وفجيعــــة

 

  
  مـــا بـــني مهتضـــم وفقـــد حبيـــب  

 

  مــا بــني مقتــول ومأســور جــرى

 

  
ـــوب   ـــّم يف املرش ـــا س ـــدا إىل م   عم

 

ـــدل ظـــام ومنكـــوس عـــىل   وجم

 

  
  أعـــواد جـــذع بالكنـــاس صـــليب  

 

  قفـــت بكـــربالء فهيجـــتولقـــد و

 

  
  )١(تلـك املواقـف لـوعتي وكــروب  

 

 :ومن أخری

                                                        
 .215: ، ص2 ، ج)البن شهرآشوب(مناقب آل أيب طالب عليهم السالم )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٦٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  عىل من أبكي من بنى بنت امحد

 

ـــم ـــة يف الس ـــن ســـقى كـــأس املني   عـــىل م

 

ــــربال ــــف ك ــــان يف ط ــــرد العطش   أم املف

 

  )١(ذمتســـــقى املنايـــــا باملهنـــــدة احلـــــ

 

ــا هلــم ــىل الــرتب م ــحابه رصعــى ع   وأص

 

  )٢(من اخللق زوار سـوى الطلـس والعصـم

 

 
 :)٣(ومن أخری

ـــم ـــد حـــزين بك ـــا آل بيـــت حمم   ي

 

  
  قـــد قـــل عنـــه تصـــّربي وجتّلـــدي  

 

  مــــا للنوائــــب أنشــــبت أنياهبــــا

 

  
  فــــيكم فبــــني مهضــــم ومرشــــد  

 

ـــائح ـــيكم ن ـــة عل ـــل ناحي ـــن ك   م

 

  
  أنعــــــاكم يف مــــــأتم متجــــــدد  

 

ــوى ــد ث ــي وق ــىل قتيــل امللحم   أع

 

  

                                                        
 .اخلذم، خ ل)  ١
 .216: ، ص2 ، ج)البن شهرآشوب(يب طالب عليهم السالم مناقب آل أ)  ٢
 .املصدر السابق)  ٣
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٦٩ 
  متخضــــبا بدمائــــه يف املســــجد  

 

  ي عامــداأم للــذي يف الســم أســق

 

  
ـــــرد   ـــــازح املتف ـــــب الن   أم للغري

 

  أم للعطــاش جمــدلني عــىل الثــرى

 

  
ـــود   ـــيد ومس ـــل س ـــني كه ـــن ب   م

 

  أم للــرؤس الســايرات عــىل القنــا

 

  
ــدور إذا رست يف األســعد     مثــل الب

 

  أم للســــبايا مــــن بنــــات حممــــد

 

  
  ســــبيًا مهتكــــة كســــبي االعبــــد  

 

ـــىل ـــلوب ع ـــي أم ملص ـــذاك أبك   أل

 

  
ـــواده    ـــردأع ـــاس جم ـــط الكن   وس

 

  أبكــي ملنبــوش ومصــلوب وحمــروق

 

  
ــــــدد   ــــــاح مب ــــــذرى يف الري   م

 

  ابـن خولـة ماحـدا یاألله علـ یصلّ 

 

  
  فــــد فــــد یركابــــه فــــ وحــــّث   

 

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٧٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :فصل فی تبكيت النّاصب

 :فی عيون أخبار
َل عَ  قراء أمرياملؤمنني: عنه اهللاسلامن الفاريس رضی  َلْيِهْم َحيَْذُر املُْنافُِقوَن َأْن ُتنَزَّ

َذُروَن َو َلئِْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ  اهللاُقُلوِهبِْم ُقِل اْسَتْهِزُؤا إِنَّ   ُسوَرٌة ُتنَبُِّئُهْم بِام يف ُخمِْرٌج ما َحتْ
ُروا َقْد َكَفْرُتْم َو آياتِِه َو َرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُؤَن ال َتْعَتذِ  اهللاإِنَّام ُكنَّا َنُخوُض َو َنْلَعُب ُقْل َأبِ 

ُْم كاُنوا ُجمِْرمنيَ  ْب طائَِفًة بَِأهنَّ : ثم قال )١(َبْعَد إيامنُِكْم إِْن َنْعُف َعْن طائَِفٍة ِمنُْكْم ُنَعذِّ
ورسوله  اهللامن العهد فی وصّيته اّنكم ال تقدموا بني يدی  وما اعطيتم من النبّي 

ی أهل الفتنة ويرجع األمر ملا هو أن أظهر عل اهللابالغ امره ووعدين رسول  اهللاو
 )٢.(كائن ولو كره املرشكون املبطلون

من خالف حمّمدًا : قال) ٣(َكذلَِك َنْجزي ُكلَّ َكُفورٍ  :ابو الورد عن ابی جعفر
 .وأهل بيته

 .وكّل مناصب فی النّار وإن تعّبد وأجتهد: أبان بن تغلب عن الباقر

                                                        
 .66-64: سورة التوبة، رقم اآليات)  ١
 2 إرشاد القلوب إىل الصواب ج: مع الفحص فی العيون ما عثرت عليه، فراجع لالطالع الی)  ٢

ر ما كان من حرية باب يف ذك] 18[، 77ص  30 ، حكاية اجلاثليق األول؛ بحار األنوار ج313ص 
 .عليه و آله و رجوعهم إىل أمري املؤمنني عليه السالم اهللالناس بعد وفاة الرسول صىل 

 .36: سورة فاطر، رقم اآلية)  ٣
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٧١ 

ی أعامهلم ف: العاملة: وقالوا) ١(؛ اآليةَبةعاِمَلٌة ناِص : منصوب الی هذه اآلية
 .نصب العداوة آلل حمّمد) ٢(فهی: العبادات؛ والنّاصبة

 أّی شيئ نسّمی من خالفنا؟: قلت اليب جعفر: بن زياد الّصيقلیاحلسن 
ُكون اهللاَو ما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِ : سبحانه وتعالی اهللاقال : فقال  ).٣( إِالَّ َو ُهْم ُمْرشِ
َأْندادًا  اهللاَو ِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن  :عن قوله سئلت ابا جعفر: جابر

أولياء فالن و فالن اختذوهم  اهللاقال هم و  اهللاحيبوهنم كحب  )٤( اهللاُحيِبُّوَهنُْم َكُحبِّ 
 ).٥(أئمة

                                                        
 .3:سورة الغاشية، رقم اآلية)  ١
 .فهم، خ ل)  ٢
 .106: سورة يوسف، رقم اآلية)  ٣
 .165:البقرة)  ٤
 -ط (؛ الكايف ]166اىل  165اآليات ): 2(لبقرةسورة ا[، 72ص  1 تفسري العيايش ج)  ٥

باب من ادعى اإلمامة و ليس هلا بأهل و من جحد األئمة أو بعضهم و  374ص  1 ج) اإلسالمية
ما روي فيمن شك يف واحد من  7باب   132من أثبت اإلمامة ملن ليس هلا بأهل؛ الغيبة للنعامين ص 

حممد : عز و جل بغري إمام منه ومتام الرواية كام يلی اهللادان األئمة أو بات ليلة ال يعرف فيها إمامه أو 
سألت : بن حييى عن أمحد بن حممد بن عيسى عن احلسن بن حمبوب عن عمرو بن ثابت عن جابر قال

أندادا حيبوهنم  اهللاو من الناس من يتخذ من دون  -عز و جل اهللاأبا جعفر عليه السالم عن قول 
للناس إماما  اهللالياء فالن و فالن اختذوهم أئمة دون اإلمام الذي جعله أو اهللاقال هم و  اهللاكحب 

إذ تربأ . شديد العذاب اهللافلذلك قال و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هللا مجيعا و أن 
 و قال الذين اتبعوا لو أن لنا. الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت هبم األسباب

أعامهلم حرسات عليهم و ما هم بخارجني من النار ثم  اهللاكرة فنتربأ منهم كام تربؤا منا كذلك يرهيم 



  
  
  
  
  
  

  ٢٧٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
كْ :فی قوله تعالی: جابر بن يزيد عن ابی جعفر َت َلَيْحَبَطنَّ َلئِْن َأْرشَ

 ).٢(ليحبطّن عملک لئن مل تأمر بوالية عيلّ : قال) ١(َعَمُلَك 

                                                                                                                                  
يا جابر أئمة الظلمة و أشياعهم؛ ووردت الرواية بنص مشابه  اهللاقال أبو جعفر عليه السالم هم و 

و من الناس من  تعاىل اهللاسألت أبا جعفر عليه السالم عن قول : عمرو بن ثابت قال: وسند آخر
أولياء فالن و فالن و فالن اختذوهم  اهللاقال فقال هم و  اهللاأندادا حيبوهنم كحب  اهللايتخذ من دون 

تعاىل و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون  اهللاللناس إماما فذلك قول  اهللاأئمة دون اإلمام الذي جعله 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و رأوا العذاب  شديد العذاب إذ تربأ اهللالعذاب أن القوة هللا مجيعا و أن 

 اهللاو تقطعت هبم األسباب و قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كام تربؤا منا كذلك يرهيم 
يا جابر  اهللاأعامهلم حرسات عليهم و ما هم بخارجني من النار ثم قال أبو جعفر عليه السالم هم و 

 .334ختصاص للمفيد، صأئمة الظلمة و أشياعهم، اإل
 .65:الزمر)  ١
حدثنا جعفر بن أمحد عن عبد الكريم بن عبد الرحيم : هنا عدة روايات وردت هبذا املضمون)  ٢

لئن «لنبيه  اهللاعن حممد بن عيل عن حممد بن الفضيل عن أيب محزة عن أيب جعفر قال سألته عن قول 
لئن أمرت بوالية أحد مع والية  - تفسريها: قال»  و لتكونن من اخلارسين -أرشكت ليحبطن عملك

؛ فرات قال )251: ، ص2 تفسري القمي، ج( عيل من بعدك ليحبطن عملك و لتكونن من اخلارسين
قال   حدثني جعفر بن حممد الفزاري معنعنا عن أيب جعفر يف قوله تعاىل لئن أرشكت ليحبطن عملك

؛ عيل بن إبراهيم عن أبيه )370: ، صتفسري فرات الكويف(لئن أرشكت بوالية عيل ليحبطن عملك
يف قوله تعاىل و لقد أوحي إليك و إىل الذين من قبلك  اهللاعن احلكم بن هبلول عن رجل عن أيب عبد 

فاعبد و كن من الشاكرين  اهللاقال يعني إن أرشكت يف الوالية غريه بل   لئن أرشكت ليحبطن عملك
 -ط (الكايف (ن أن عضدتك بأخيك و ابن عمك فاعبد بالطاعة و كن من الشاكري اهللايعني بل 
 ).427: ، ص1 ، ج)اإلسالمية
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٧٣ 

َبُعوا َو َرَأُوا اْلَعذاَب َو : عن قوله سئل الصادق ذيَن اتَّ بُِعوا ِمَن الَّ ذيَن اتُّ َأ الَّ إِْذ َتَربَّ
َبُعوا َلْو َأنَّ لَ  ذيَن اتَّ ُؤا ِمنَّا َكذلَِك َتَقطََّعْت ِهبُِم اْألَْسباُب َو قاَل الَّ َأ ِمنُْهْم َكام َتَربَّ ًة َفنََتَربَّ نا َكرَّ

يأتی النداء : ، قال)١(َأْعامَهلُْم َحَرساٍت َعَلْيِهْم َو ما ُهْم بِخاِرجَني ِمَن النَّارِ  اهللاُيرهيُِم 
عّزوجّل أال من انتم بامام فی دار الدنيا فليتبعه الی حيث يذهب به فحينئذ  اهللامن عند 

 .يتّربأ اّلذين اّتبعوا من اّلذين اّتبعوا
اّن كّل امام جائر فاّن اتباعه اذا امر هبم الی : وسأل كثري بن طارق زيد بن عيل فقال

الويل النار نادوا باسمه يا فالن يا من اهلكنا هلّم الينا فخلصنا ممّا نحن فيه ثم يدعون ب
 .الثبور

 ).٢(ُبورًا واِحدًا َو اْدُعوا ُثُبورًا َكثرياً ال َتْدُعوا اْلَيْوَم ثُ : فعنده يقال هلم
 ؟ )٣(ةَهْل َأتاَك َحديُث اْلغاِشيَ  :اهللاسليامن الّديلمی قال البی عبد

 .بالسيف يغشاهم القائم: قال
 ؟)٤(ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ خاِشَعة: قلت
 .خاضعة ال يطيق االمتناع: يقول: قال

 ؟)٥(عاِمَلةٌ : قلت
 .اهللاما انزل  عملت بغري: قال

                                                        
 .167-166: البقرة)  ١
 .14:الفرقان)  ٢
 .1:الغاشية)  ٣
 .2:الغاشية)  ٤
 .3:الغاشية)  ٥



  
  
  
  
  
  

  ٢٧٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ؟)١(ناِصَبةٌ : قلت
 .نصب غري والة األمر: قال

 ؟)٢(نارًا حاِمَية  َتْصىل: قلت
 .وفی اآلخرة جهنّم تصلی نار احلرب فی الدنيا علی عهد القائم: قال

، )٣( َو إِذا قيَل َهلُُم اْرَكُعوا ال َيْرَكُعون: فی قوله املزمل واملرسالت الباقر
 .للنّصاب واملكذبني تولوا علّيًا وأوالده من بعده، مل يفعلوااذا قيل : يعنی
مل : ، يعن)٤(قاُلوا َملْ َنُك ِمَن املَُْصلِّنيَ  َسَقرَ   ما َسَلَكُكْم يف: فی قوله تعالی وعنه

 .يكونوا من شيعة عيلّ 
يِّني  َكالَّ إِنَّ كِتاَب اْألَْبراِر َلفي: املداينی فی قوله تعالی مرقوم باخلري : قال ،)٥( ِعلِّ

اِر َلفيمرقوم بحّب حمّمد وآل حمّمد؛  نيٍ   َكالَّ إِنَّ كِتاَب الُفجَّ مرقوم : ، قال)٦(ِسجِّ
 .بالرش، مرقوم ببغض حمّمد وآل حمّمد

: قال) ٧(َو َأنَّى َهلُُم التَّناُوُش ِمْن َمكاٍن َبعيدٍ : فی قوله ثابت الثاملی عن الباقر
 .ن حيث الينال وكان هلم مبذوالً من حيث ينالاّهنم طلبوا اهلدی م

                                                        
 .3:الغاشية)  ١
 .4:الغاشية)  ٢
 .48:املرسالت)  ٣
 .43-42: املدّثر)  ٤
 .18:املطففني)  ٥
 .7: املطففني)  ٦
 .52: سبأ)  ٧
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٧٥ 

امِء ذاِت اْحلُُبكفی قوله  عن االمامني ُكْم  اهللافاّنه رسول ) ١( َو السَّ إِنَّ
دخل اجلنة  فمن استقام فی والية عيلّ  فی والية عيلّ ) ٢( َقْوٍل ُخمَْتلِف  َلفي

 .ومن خالف واليته دخل النار
يوم القيامة اعمی  يا اباذّر يؤتی بجاحد حّق علی :فی خرب عن النبی ابوذرّ 

تى: ابكم يتكبكب فی ظلامت يوم القيامة ينادی ْطُت يف  َعىل   ٌ يا َحْرسَ َجنِْب   ما َفرَّ
وفی عنقه طوق من النّار لذلک الطوق ثالث مأة شعبة علی كّل شعبة ) ٣(اهللا

 .شيطان يتفل فی وجهه الكلح فی جوف قربه الی النّار
َحلِْن   َو َلَتْعِرَفنَُّهْم يف: العقدة باالسناد عن اخلدری وعن جابر االنصاری فی قوله ابن

وكنّا نعرف املنافقني علی عهد رسول  ببغضهم علی بن ابی طالب) ٤( اْلَقْول
 .ببغضهم علّياً  اهللا

 .بعد نزول هذه اآلية اهللاما خفی منافق علی عهد رسول : وقال انس
 .بک يعرف املؤمن من املنافق: وقال له النبّي 
كائُِكْم َمْن َهيْدي إَِىل اْحلَقِّ ُقِل : وقوله تعالی َهيْدي لِْلَحقِّ َأ َفَمْن  اهللاُقْل َهْل ِمْن ُرشَ

ي إِالَّ َأْن ُهيْدى ْن ال َهيِدِّ ُكُمون  َهيْدي إَِىل اْحلَقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّ ) ٥(َفام َلُكْم َكْيَف َحتْ

                                                        
 .7:الذاريات)  ١
 .8:الذاريات)  ٢
 .81:الزمر)  ٣
 .30: حمّمد)  ٤
 .35:يونس)  ٥



  
  
  
  
  
  

  ٢٧٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ُه : وقوله تعالی ََذ إِهلَُه َهواُه َو َأَضلَّ َسْمِعِه َو   ِعْلٍم َو َخَتَم َعىل  َعىل اهللاَأ َفَرَأْيَت َمِن اختَّ

ِه ِغشاَوًة َفَمْن َهيْديِه ِمْن َبْعِد   َقْلبِِه َو َجَعَل َعىل ُرون اهللاَبَرصِ  ).١(َأ َفال َتَذكَّ
 ).٢(ْؤِمنُونَفام َهلُْم ال يُ : وقوله تعالی
ُف َعنُْهُم اْلَعذاُب َو ال ُهْم ُينَْظُرونَ : وقوله تعالی فَّ  ).٣(خالِديَن فيها ال ُخيَ
 .، نزلت فيهم)٤(ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاْألَْخَرسيَن َأْعامالً : وقوله تعالی

 .)٥(من عادانا اهللامن لعننا، أهلك  اهللاممن تربأ منا لعن  اهللابرئ : الصادق

                                                        
 .23: اجلاثية)  ١
 .20: االنشقاق)  ٢
 .88: ؛ آل عمران162: البقرة)  ٣
 .103:الكهف)  ٤
بن أيب أيوب بساحل الشام  اهللاقال حدثنا أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب قال حدثنا حممد بن عبد )  ٥
ل حدثنا جعفر بن هارون املصييص قال حدثنا خالد بن يزيد القرسي قال حدثني أمي الصرييف قا

 اهللاأهلك  -من لعننا اهللاممن تربأ منا لعن  اهللاقال سمعت أبا جعفر حممد بن عيل الباقر ع يقول برئ 
األمايل .(ذاهبمم إنك تعلم أنا سبب اهلدى هلم و إنام يعادونا لك فكن أنت املنفرد بعاللهمن عادانا 

حدثنا أبو بكر حممد بن عمر اجلعايب، : أخربنا حممد بن حممد، قال).  311: ، النص، ص)للمفيد(
حدثنا جعفر بن هارون املصييص، : بن أيب أيوب بساحل الشام، قال اهللاحدثني حممد بن عبد : قال
سمعت أبا جعفر حممد بن  :الصرييف، قال]  أمي[حدثنا أيب : حدثنا خالد بن يزيد القرسي، قال: قال

م إنك اللهمن عادانا،  اهللامن لعننا، أهلك  اهللاممن تربأ منا، لعن  اهللابرئ : يقول) عليه السالم(عيل 
: ، ص)للطويس(األمايل .(تعلم أنا سبب اهلدى هلم، و إنام يعادوننا لك، فكن أنت املتفرد بعداوهتم

80.( 
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٧٧ 

شيئا أرش من الكلب و الناصب  اهللاما خلق : كان حممد بن احلنفية حيدث عن أبيه
 .)١(رش منه
مدمن اخلمر كعابد الوثن و الناصب آلل حممد رش منه : اهللاعبد یعن اب ريابوبص

إن شارب اخلمر تدركه الشفاعة يومًا و إن الناصب : رش من عابد الوثن؟ فقال:قلت
 .ت و األرض مل يشفعوالو شفع فيه أهل الساموا

قاتلت  قيل ألمرياملؤمنني: العبيدی وطارق بن شهاب األمخسی اهللامازن بن عبد
 اهل القبلة؟

 .علی حمّمد اهللامل اجد اّال القتال أو الكفر بام انزل : قال
متثل يوم بدر يف صورة رساقة : يف أربع صور اهللامتثل إبليس لعنه اّنه : جابر األنصاری

ال غالَِب َلُكُم اْلَيْوَم ِمَن النَّاِس َو إِينِّ جاٌر َلُكْم َفَلامَّ :دجلي فقال لقريشبن جعشم امل
 .)٢(ٌء ِمنُْكمْ  َعِقَبْيِه َو قاَل إِينِّ َبري  َتراَءِت اْلِفَئتاِن َنَكَص َعىل

عند   أن حممدا و الصباة معه: و تصور يوم العقبة يف صورة منبه بن احلجاج فنادى
 .ال ختافوا فإن صوته لن يعّدوه: لألنصار اهللافقال رسول  .ركوهمالعقبة فأد

و تصور يوم اجتامع قريش يف دار الندوة يف صورة شيخ من أهل نجد، و أشار عليهم 
ذيَن َكَفُروا لُِيْثبُِتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو :اهللايف النبي بام أشار، فأنزل  َو إِْذ َيْمُكُر بَِك الَّ

ِرُجوَك وَ   ).٣( َخْريُ املْاكِرين اهللاَو  اهللاَيْمُكُروَن َو َيْمُكُر  ُخيْ

                                                        
 .لعارشاملجلس ا] 10[ 273ص ) للطويس(األمايل )  ١
 .48:االنفال)  ٢
 .30: االنفال)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٢٧٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
أهيا الناس، ال جتعلوها : و تصور يوم قبض النبي يف صورة املغرية بن شعبة فقال

خرسوانية و ال قيرصانية، وّسعوها تتسع، فال تردوها يف بني هاشم، فتنتظر هبا 
 .)١(احلباىل

خلقتنی من نار وخلقته من طني : الرتاب فقالتعصبب ابليس للنار وفضلها علی 
 .فصار مقدمًا فی النار

 .يا ليتنی كنت تراباً : رتاب فيقولفجعل علی رأسه ال والناصبی ابغض اباتراب
 .كافر ومنافق وخملص: ثالثة نفر كان الناس وقت النبي

 .ما هلذا الرسول يأكل الطعام: عطشان وقال) ٢(ملا رأی  صورته رجع: فالكافر
 .واملنافق رشب املاء مع الّزبد وفی قلوهبم مرض

 .واملخلص شربه صافيًا واتبعوه لعّلكم هتتدون
 .ر ومعتقدمنكر ومؤّخ : اليوم ثالثة الناس فی عيل

 .فاملنكر ملّا رأی الّزبد مل يرشبه ورجع عطشان، وهم عن آياتنا معرضون
 .واملؤخر رشبه مع الّزبد خمتلطًا يؤمن ببعض ويكفر ببعض

 .واملعتقد رشب صافيًا واتبعوا النّور اّلذی انزل معه
لو عّق بابنه معوية ما كان اّال  اهللاو: وسّمی ناصبی ولده حسينًا، فقال بعض اصدقائه

 .ناصبّياً 
 

                                                        
 .احلبال، خ ل)  ١
 .وجع، خ ل)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٧٩ 

 ):١(رمعیالرشيف ال
ــــرب ــــال جم ــــدنيا ب ــــی أری ال   مت

 

  
  وال اخـــــــی رأی وال ناصـــــــب  

 

ــن ــّل م ــی ك ــيف عل ــی اری الس   مت

 

  
ــن    ــی ب ــادی عل ــبع ــی طال   )٢(اب

 

                                                        
 .القرمطی: كذا فی النسخ؛ وفی املصادر)  ١
القرمطي اخلال رأس القرامطة وطاغيتهم هو سمى  اهللاأمحد بن عبد : صاحب اخلال القرمطي)  ٢

له سنة إحدى وتسعني نفسه هكذا وهو حسني بن زكرويه بن مهرويه بعث املكتفي عسكرا لقتا
فالتقوا فاهنزم وأمسك وأيت به وطيف به يف بغداذ يف مجاعة ثم قتلوا حتت العذاب وكان القرامطة قد 
بايعوه بعد قتل أخيه ولقبوه املهدي وكان شجاعا فاتكا شاعرا وملا قتل خرج بعده أبوه زكرويه 

ال املرزباين يف معجم الشعراء فخرج إليه عسكر فأرس جرحيا ومات وذلك يف حدود الثالث مائة وق
 )قتل يف سنة إحدى وتسعني ومائتني وأورد له 

 متى أرى الدنيا بال كاذب
 وال حروري وال ناصبي

 متى أرى السيف عىل كل من
 عادى عيل بن أيب طالب

 متى يقول احلق أهل النهى
 وينصف املغلوب من غالب

 هل لبغاة اخلري من نارص
 هل لكؤوس العدل من شارب



  
  
  
  
  
  

  ٢٨٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :ابوالعباس الضّبي

ــــــربة ــــــبهة املج ــــــت املش   لعن

 

  
ــــره   ــــدثها ث ــــاين تــــرتى ح   لع

 

  فميمنـــــة النـــــار مثـــــوى هلـــــا

 

  
ــــة   ــــب وامليرس ــــا القل ــــم وهل   نع

 

ـــــــــائلون ـــــــــا الق   وهللا إخوانن

 

  
ـــــرة   ـــــا املغف ـــــق هب ـــــة ح   مقال

 

ــــدوه وهــــم عــــدلوه ــــم وح   فه

 

  
  )١(بآيـــــات فطرتـــــه النــــــرية  

 

 
 :الصاحب

ــــن  ــــيل ب ــــب ع ــــبح   أيب طال

 

  
ـــب   ـــاهد والغائ ـــىل الش ـــرض ع   ف

 

ـــــــاهر ـــــــذه ع ـــــــن ناب   وأم م

 

  
ــــــازل والراكــــــب   ــــــذل للن   تب

 

 
                                                                                                                                  

، ص  7؛ الوافی بالوفيات ج52، ص22؛ تاريخ االسالم ج943، ص2بغية الطلب ج: ع الیفراج
79. 

 .37، ص 1الرصاط املستقيم، ج )  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٨١ 

 : وله
ـــب ـــی طال ـــن اب ـــی ب ـــّب عل   ح

 

  
ـــــل   ـــــن النغ ـــــر م ـــــز احل   يمّي

 

  إذا بــــدا فــــی جملــــس ذكــــره

 

  
ــــذل     يصــــّفر وجــــه الســــفلة الن

 

ــــــه   ال تعــــــذلوه واعــــــذلوا أّم

 

  
  إذ آثــــرت جــــارًا علــــی البعــــل  

 

 :وله
  الـــــــويص عالمـــــــةحـــــــب 

 

  
  يف مــــن عــــىل االســــالم ينشــــو  

 

ـــــــبا ـــــــت مناص ـــــــإذا رأي   ف

 

  
ـــــش   ـــــاه كف ـــــأن أب ـــــاعلم ب   ف

 

 :وله
  بحـــّب عـــّيل تـــزول الشـــكوک

 

  
ــفوا النفــوس وتزكــوا التجــار     تص

 

ـــــام رأيـــــت حمّبـــــًا لـــــه   فمه

 

  
ــــار   ــــم الفخ ــــثم العــــالء وث   ف

 

  فمهـــــام رأيـــــت بغيضـــــًا لـــــه

 

  



  
  
  
  
  
  

  ٢٨٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــــتعار   ــــب مس ــــله نس   ففــــی اص

 

ــــد ع ــــذرهفمّه ــــبه ع ــــی نص   ل

 

  
  فحيطــــــان دار أبيــــــه قصــــــار  

 

  
 ):١(احلسن بن جعفر الدويری

ـــة ـــة معروف ـــويص عالم ـــض ال   بغ

 

  
  كتبــت عــىل جبهــات أوالد الزنـــا  

 

ـــه ـــام ولي ـــن األن ـــوال م ـــن مل ي   م

 

  
ـــد    ـــى اهللاســـيان عن   صـــىل أو زن

 

 
 :غريه

ــــة ــــم وذا فطن ــــان ذا عل ــــن ك   م

 

  
  وبغــض أهــل البيــت مــن شــانه  

 

ـــــ ـــــإنام ال ـــــهف ـــــىل أم   ذنب ع

 

  
  إذ محلـــت مـــن بعـــض جريانـــه  

 

 
 

                                                        
 .الدوريستی: كذا فی النسخ وفی املصادر)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٨٣ 

 :أنشد
  يــا ذا الــذي هجــر الــويص وآلــه

 

  
ـــك فاعلـــه     أظهـــرت منـــه ان أم

 

ـــا ـــىل جرياهن ـــاعتها ع ـــت بض   وقف

 

  
ــورى والســائله   ــائلني مــن ال   والس

 

 
 :أنشد

ــــيه ــــد ووص ــــي حمم   حــــب النب

 

  
  عـــن صـــفاء املولـــد ربخيـــو ینبـــي  

 

  طـــاب مولـــده وصـــح والدة مـــن

 

  
ــــحت   ــــد ص ــــآل حمم ــــه ب   واليت

 

 
 :أنشد

ــــــّي  ــــــّي وآل النب ــــــّب النب   أح

 

  
ــــی الفطــــرة   ــــدت عل ــــی ول   ألّن

 

ــــــد ــــــد وال ــــــّک يف ول   إذا ش

 

  
ـــــــه الـــــــنقص للعـــــــرتة     فآيت

 

 
 



  
  
  
  
  
  

  ٢٨٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :أنشد

ــــّب  ــــب ح ــــن أيب طال ــــيل ب   ع

 

  
ـــــــاهر   ـــــــة ظ ـــــــة باطن   ةمنقب

 

ـــــه ـــــه أن ـــــن مبغض ـــــرب ع   خت

 

  
ـــاهر   ـــاءت هبـــا ع ـــن نطفـــة ج   ةم

 

 
 :أنشد

  طالـــبحـــّب عـــيل بـــن ابـــی 

 

  
ــــــار   ــــــاس ومعي ــــــاس مقي   للن

 

ــام ــًا ك ــب غّش ــی القل ــا ف ــرج م   خي

 

  
ــــار   ــــّذهب النّ ــــّش ال ــــرج غ   خي

 

ــــــه ــــــم اّن أّم ــــــئت تعل   إن ش

 

  
ــــار   ــــا اجلّ ــــا بعله ــــارک فيه   ش

 

ـــب ـــی طال ـــن اب ـــيل ب ـــاذكر ع   ف

 

  
  فـــــــانظر فلألشـــــــياء آثـــــــار  
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٨٥ 

 )١.....(ابن ّمحاد
ــــــوء ــــــة س ــــــويص عل ــــــبغض ال   ول

 

ــــــود ــــــد املول ــــــت يول ــــــدما وق   عن

 

ــري ــاس يف التفس ــن عب ــن اب ــا ع ــذا جاءن   وب

 

ــــــــــه مــــــــــردود   يف احلــــــــــق مال

 

 
 :ولغريه

ــــــــــدا ــــــــــد هللا اين ال أرى أح   احلم

 

  )٣(عليــه ومل يســرتخ مفصــله) ٢(يثنــي

 

  فــــان تشـــــككت يومـــــا يف عقيدتـــــه

 

  فــــال تنــــاكره وانظــــر كيــــف أســــفله

 

 
 :آخر

ـــة ـــري عّل ـــن غ ـــرء م ـــه امل ـــفرة وج   وص

 

  دليــل علـــی اخلمــس اخلصـــال القبـــائح

 

ـــــةب ـــــؤم وخّس ـــــالس ول ـــــاء واف   غ

 

                                                        
 .مل يذكر فی نسخة اسم الشاعر وحمل االسم بياض وفی اآل مل يتيرس لنا قرائة كلمة أو كلمتني)  ١
 .يشنا، خ ل)  ٢
 .يربح ملفصله، خ ل)  ٣



  
  
  
  
  
  

  ٢٨٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  وبغــــض عــــّيل وهــــو رأس الفضــــائح

 

 
 :)١(الصقر

ــده ــه عبي ــتحن االل ــه ام ــن ب ــا م   ي

 

  
ــا   ــيا أو طائع ــنهم عاص ــان م ــن ك   م

 

  مــن بــه أرجــوا النجــاة ومــن بــه ايــ

 

  
  قانعـــا ةّيـــمـــن دون الرب أصـــبحت  

 

  ألعجــب مــن معــارش عصــبة اين

 

  
  يف عـــدد اخلالفـــة رابعـــا جعلـــوك  

 

  فانجلــت یه غطــاء قلبــاإللــ كشــف

 

  
  فكســــاه نــــورًا ســــاطعا ظلامتــــه  

 

  حــــّب النبــــّي وآلــــه یرأ فلقــــد

 

  
  عـــايبـــذاک طبا یعـــن قلبـــ وأزال  

 

 
 :العوين

                                                        
يف املوصل ذكره يف املعامل  375أبو العباس حممد بن أمحد الصقر املوصيل تويف يف حدود سنة )  ١

بعنوان ابن أيب الصقر ويف املناقب بعنوان الصقر كام يف معجم األدباء ويف املعامل الصقر البرصي ويف 
 .103، ص 9؛ ج173، ص1ج :نسخة ابن الصقر النرصي فلعله غريه، كام فی االعيان

ــــــه ــــــيل زجرت ــــــاين يف ع   والح حل
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٨٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :آخر
ــــّره   حلفــــت يمينــــًا بــــاملهيمن ب

 

  
ـــأّول   ـــن يت ـــّالف كم ـــت بح   ولس

 

    ألســتعملّن الّســيف فــی كــّل مــارق
                                                        

 .عمی، خ ل)  ١
 .رايعا، خ ل)  ٢
وانی العجب من معارش صحبة؛ جعلوک :وكت فی حاشية نسخة. يامعا، خ ل؛ تاسعا، خ ل)  ٣

) وصّربت(فی عدد اخلالفة رابعا؛ ولقد أری حّب النبی وآله؛ ويزال عن قلبی بذاک طبايعا؛ أصّريت
 .كمن كان تابعاً  مفضوالً كمن كان فاضًال؛ وصّريت متبوعاً 

  وســـــددت بالســـــبابتني املســـــامعا

 

ــــه ــــريه ب ــــرتى غ ــــا واش ــــاع علي   وب

 

ــــــا ــــــا وض ــــــا أعقب   عايرشاءا وبيع

 

ـــه ملـــا ضـــللت عـــن اهلـــدى فقلـــت   ل

 

  )٢(يف مربـع الكفـر راتعـا) ١(عم وظلت

 

ـــــــان ـــــــيل أوال فجعلتـــــــه فك   ع

 

  ظلـــام ال أبــــا لـــك رابعــــا بجهلـــك

 

ـــو ـــة ول ـــت طاع ـــا وملك ـــف يوم   مل خت

 

ــريته ــابعا لص ــك س ــرط بغض ــن ف   )٣(م

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٨٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 

ــــيلّ ي   ــــول ع ــــو أّول ق ــــر وه   آخ

 

 
 :، فقال)١(وقّلب املعنی امللک أبومنصور خرسو فريوز

ــــد ــــري وق ــــی معنــــی األخ ــــی ف   ال تلحن

 

ــــــل ــــــات والّرس ــــــه البّين ــــــت ب   جائ

 

                                                        
امللك العزيز ابن بويه خرسو فريوز امللك العزيز أبو منصور ابن امللك جالل الدولة ابن بويه ولد )  ١

بالبرصة سنة سبع وأربع مائة وتويف سنة إحدى وأربعني وأربع مائة وويل إمرة واسط ألبيه وبرع يف 
مات أبو سنة مخس وثالثني وأربع مائة و واخلالعة وملا اللهاآلداب واألخبار العربية وأكب عىل 

فارق واسطا وأقام عند أمري العرب دبيس بن مزيد ثم توجه إىل ديار بكر منتجعا للملوك ومات 
 ).194، ص 13الوافی بالوفيات، ج (بميافارقني

العزيز امللك العزيز ، أبو منصور بن امللك جالل الدولة أيب طاهر بن هباء الدولة بن عضد الدولة ، 
كان بارع األدب ، مليح النظم ، وهو أول من لقب بألقاب ملوك زماننا ، . ن بقايا ملوك بني بويه م

وكانت دولته حملولة ، قهره أبو كاليجار كام ذكرنا ، وبقي يف ملك مزلزل سبعة أعوام ، واتفق موته 
خره فريوز بن بظاهر ميافارقني سنة إحدى وأربعني وأربع مئة ، واسمه خرسو فريوز بن فريوز بن 

عمل إمرة واسط ألبيه ، . وكان مولده بالبرصة سنة سبع وأربع مئة . فناخرسو بن حسن بن بويه 
 :وهو القائل .  -العافية  اهللانسأل  -و واخلالعة اللهوبرع يف األدب واالخبار ، وأكب عىل 

 فمتى عرضت له فلست براشد* من ملني فلينأ عني رشدا 
 حتى تراين راغبا يف زاهد* ها ما ضاقت الدنيا عيل بأرس

وملا مات أبوه اجلالل ، فارق العزيز واسطا ، وأقام عند أمري العرب دبيس بن مزيد األسدي ، ثم 
توجه إىل ديار بكر منتجعا للملوك ، وقد تالشى حاله ، فامت يف ربيع األول بميافارقني من سنة 

 ).132، ص13سري اعالم النبالء، ج(إحدى وأربعني وأربع مئة
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٨٩ 

  نبــــــّي اهلــــــدی أخــــــربهم) ١(كــــــذا

 

ــــــــی األّول ــــــــدنا عل ــــــــًال عن   مفض

 

 
 :دعبل

ــــا لفــــ ــــر یان ــــر ن ــــه یده   أهل

 

  
ـــ ســـوايل   ـــن اإلســـالم ف ـــق یم   لف

 

ـــا ـــب م ـــان  نهمي ـــل التق ـــّد اه   یع

 

  
  رشک مـــن فـــرقـاهـــل الـــ نيوبـــ  

 

  عرفـــوايفضـــلكم  عرفـــواي لـــن

 

  
  یثـــواب املســـعد املنتقـــ فضـــل  

 

ـــوايو   كمريغـــ یعـــنكم الـــ رغب

 

  
  تــــزغ مــــن وحشــــة الســــبق ومل  

 

ـــا ـــ م ـــاس ال ـــوج الن ـــة یأح   رمح

 

  
  عــــنهم هبــــوة االفــــق تكشــــف  

 

 
 

                                                        
 .هكذا تيرس لنا قرائة الكلمة لتشويش املتن وذهاب بعض احلروف)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٩٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ):١(إبن مذّلل

ـــند ـــديث مس ـــا يف ح ـــد روين   ولق

 

  
ــــام ر   ــــامنع ــــن ي ــــة ب   واه حذيف

 

  ىض مل مل يكــــنـاين ســــألت املرتــــ

 

  
ــد الــوالء نصــيب كــل جنــان     عق

 

  فأجــــابني بإجابــــة طابــــت هلــــا

 

  
  يس وأطربنــي هلــا استحســاينـنفــ  

 

ـــــيعتي اهللا ـــــز ش ـــــلني ومي   فض

 

  
  زواين) ٢(من نسل أرجـاس النغـول  

 

ــ ــرى إذا ح ــة أخ ــورىـورواي   رش ال

 

  
ـــلامن   ـــن عـــن س ـــوم املعـــاد روي   ي

 

ـــن فالنـــة ـــا اب   للناصـــبني يقـــال ي

 

  
ـــالن   ـــن ف ـــا اب   ويقـــال للشـــيعي ي

 

ـــث والدة ـــذا اخلبي ـــا ه ـــوا أب   كتم

 

  
  ولطيـــب ذا يـــدعى بـــال كـــتامن  

 

 

                                                        
 .ابن مدلل: كذا فی املخطوطة وفی املصادر)  ١
 .البعول: كذا فی املخطوطات، وفی املصادر)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٩١ 

 :إبن احلّجاج
ــــه ــــی عقل ــــران عل ــــت عم   رأي

 

  
ــــب   ــــرد راك ــــبّي أم ــــی ص   عل

 

  فقلـــت يـــا عمـــران مـــا تســـتحی

 

  
ــن جانــب   ــبيان م ــی الّص ــک ف   تني

 

ـــــافر ـــــل ك ـــــذا رج ـــــال ه   فق

 

  
ـــب   ـــی طال ـــن اب ـــی ب ـــّب عل   س

 

  فقلــــت اذ ســــّب امــــام اهلــــدی

 

  
  أوجلـــــه فيـــــه الـــــی احلالـــــب  

 

 :إبن الفضل الّتميمي
  يا باغضی فی أمري النحـل مـن سـفه

 

  
  مت باجلوی او فحش خريان مكتئبـا  

 

ــــی  ــــه اهللاإذا رض ــــي يف واليت   عنّ

 

  
  مل اخش طول حياتی عتب مـن عتبـا  

 

  سـبببغض النواصـب يل يف حيـدر 

 

  
ــببا   ــبغض يل س   وال أری لــک يف ذا ال

 

  ألســت مــويل عــيل قــد زعمــت فلــم

 

  
ــا   ــر يل لقب ــت الكف ــاديتني وزعم   ع

 



  
  
  
  
  
  

  ٢٩٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ــذا ــلني ف ــري املرس ــد خ ــان أمح   إن ك

 

  
  خــري الوصــّيني اوكــل احلــديث هبــا  

 

 
 :احلمريي

ــــول رّيب  ــــا وّيص رس ــــک ي   أحّب

 

  
  علــی ســخط األنــوف الــّراغامت  

 

  نـــــاج وأشــــهد أّن مــــن واالک

 

  
ـــالة   ـــع الص ـــيام م ـــظ الّص   إذا حف

 

ـــاوی ـــاداک ه ـــن ع ـــهد أّن م   وأش

 

  
ـــــاة   ـــــّلم بالّزك ـــــّلی وس   وإن ص

 

 :وله
  ان امــــرء خصــــمه أبــــو حســــن

 

  
  لعــازب الـــرأي داحـــض احلجـــج  

 

ــــــل  ــــــذرة اهللاال يقب ــــــه مع   من

 

  
  وال تالقيــــــه حجــــــة الفلــــــج  

 

  غــــدا ســــاقيكــــّل عــــدو لــــه 

 

  
  الرئــــــوس اهلمــــــج نيمقنعــــــ  

 

ــــ   هبــــا قــــذفونيجهــــنم ف یال
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٩٣ 
ــد   ــايحث ايح ــم الــوهج یفــ ث   معظ

 

ــــوني ــــايف لق ــــفلونيف ه ــــام س   ك

 

  
ــراس الســف یهتــو   ــ نيم   اللجــج یف

 

 
 :الّصاحب
  النواصــــب أّهنــــم اهللاأال قــــّبح 

 

  
  حاصـب اهللامـن ) ١(كالب سيأتيهم  

 

  فـــال غـــّرين مـــنهم جبـــني مســـود

 

  
ـــادب   ـــا من ـــوهاء فيه ـــجادة ش   وس

 

 
 :وله

ـــــة  ـــــب اهللاولعن ـــــری واص   جت

 

  
ـــــب   ـــــاديكم النواص ـــــی مع   عل

 

 
 :وله

  إّن النواصـــــب فرقـــــة ملعونـــــة

 

  
  قـــد غّرهـــا فـــی دينهـــا الشـــيطان  

 

                                                        
 .سيئاهتم، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٢٩٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  قــــوم إذا ذكــــر النّبــــي والــــه

 

  
ــــاء والشــــنئان   ــــم البغض   فعاله

 

ــــه ــــؤمنني مكان ــــدوا أمريامل   جح

 

  
ـــه بـــأعلی الفرقـــدين مكـــان     ول

 

 
 :الربقي

ـــــيتم ـــــبي أال رض ـــــل للناص   فق

 

  
  مــا لــه فــی اخللــق راقــیبصــل   

 

ــال ــراء جه ــی الّزه ــن بن ــدلتم ع   وع

 

  
  الــــی اهــــل العــــداوة والنفــــاق  

 

ــــداء فــــی املقــــال اهللابحمــــد    أب

 

  
ــــايل   ــــب رأس م ــــي للنواص   ولعن

 

 ):١(غريه
  حــّب النبــّي وأهــل البيــت معتقــدي

 

  
  فيلحنــي هبــم مــن شــاء يلحـــاين  

 

ــتهم ــن حمب ــؤادي ع ــی ف ــيس يثن   ول

 

  
  قـــريظهم ثـــانیوال لســـانی عـــن ت  

 

                                                        
 .274روضة الواعظني، ص )  ١



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٩٥ 

ــا ــعدين هب ــدًا مستس ــان غ ــا اجلن   لن

 

  
ــانی   ــق الش ــارجي الفاس ــار للخ   والن

 

 
 

 :فصل فی غلّوهم يف الّسنن

حّتی اّهنم يرتكون سنن  اهل الّسنة واجلامعة أفرطوا فی بغض اهل البيت
 .نخالف الرافضةيف ذلک: ويقولونتعّمدًا وتعّصبًا  النبّي 

دی فی الشامئل وابوداوود السجستانی فی السنن من ذلک ما روي أبوعيسی الرتم
يهقی فی كتاب وامحد بن حنبل وابويعلی فی مسندهيام وابوبكر امحد بن احلسني الب

تم عن مشاخيهم الی ّمد بن حييی املحتسب فی كتاب التخاتم وحماجلامع فی اخل
 اهللاوعبد بن عباس اهللابن جعفر وعبد اهللاوعبد أمرياملؤمنني وزين العابدين

بن عمر وجابر األنصاري وقيس ابن مالک وأيب أمامة وعايشة وإبن شهاب 
والّضحاک وعكرمة وجماهد وهشام وسعد وأيب رافع وهشام ابن عروة وعروة بن 

كان يتختم فی يمينه وتوفی  زبري ونافع يف روايات خمتلفات ومؤتلفات الی النّبّي 
 .واخلاتم فی يمينه وهنی عن يلبس بشامله

اّن آدم وشيث وأنوش وقيدار ومتوشح : احظ فی كتاب نقوش اخلواتيموذكر اجل
وادريس وابراهيم واسامعيل واسحاق ويعقوب وداود وسليامن ويوسف 



  
  
  
  
  
  

  ٢٩٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
) ٢(والياس ودانيال ويوشع وذی القرنني ويونس ولوط وهود وشعيبا) ١(وطالوت

نوا كا وعيلّ  وزكريا وحييی وصالح وعزير واّيوب ولقامن وموسی وعيسی وحمّمد
 .يامهنميلبسون فی أ

عند التحكيم سلبها من يده  اهللاأّن عمرو بن العاص لعنه : وقد روی فی كتب السري
خلعت اخلالفة من عيل كخلعی خامتی هذا من : اليمنی وجعلها فی اليرسی وقال

 .كام جعلت خامتی هذا فی يساریيمينی وجعلتها فی معاوية 
كان يتختم فی يمينه واخللفاء  اّن النبّي : السالمي فی كتاب النتف اهللاوذكر عبد

 .االربعة بعده فنقلها معاوية الی اليسار واخذ الناس بدلک
والصحابة األربعة يتختمون فی أيامهنم  كان النبّي : وذكر الراغب فی املحارضات

 .واّول من ختتم فی يساره معاوية
 :ی اليمني الربعةانه يلبس اخلاتم ف: وذكر ابومنصور الثعالبی فی يتيمة الدهر

 .فبقيت بني العامة الی يومنا هذا للسنة املأثورة من غري وجه الی أن غّريه عمرو
نفسًا اّال وسعها، ومعلوم اّن اليمني أقوی من اليسار  اهللاال يكّلف : والكتاب قوله

 .فالواجب ان يكّلف محل االشياء االقوی دون االضعف
 اهللااء باليمني وال خيلوا نقشه من اسم والقياس وهی ان النهی صحيح عن االستنج

 .فوجب تنزهيه عن موضع النجاسة
انكشتارای واليمني اولی هبا : والعرف وهو ان اخلاتم زينة للرجل وإسمه بالفارسی

                                                        
 .لوط، خ ل)  ١
 .شعييا، خ ل)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٩٧ 

 .من اليسار
عن سعيد بن جبري عن ابن  وكام روی احلافظ ابو عيسی الرتمدی فی شامئل النبّي 

كم بالبياض من الثياب يلبسها احياكم وكفنوا علي: اهللاقال رسول : عّباس قال
 .فيها موتاكم فاهنا من خري ثيابكم
البسوا البياض فاهنا اطهر واطيب : قال النبّي : وعنه عن سمرة بن جندب قال

 .وكفنوا فيها موتاكم
 .واستخرجه الديلمي فی الفردوس

 رأية النبّي اّنه كانت : وذكر الطربي يف تارخيه والبخاری واملسلم فی صحيحيهام
 .بيضاء

ان راية رسول : وروی ابو نعيم فی حلية األولياء عن الی يعلی عن ابن عباس
 .كانت سوداء ولوائه أبيضاهللا

ان خيرج الی خيرب اختار كّل قوم لواء فاخذ  انه ملّا اراد النبي: وفی تاريخ الطربی
ثم انه اعطاها  بيضاء صفراء ومحزة محراء وأميبة خرضائ وكان لواء النبي عيل
 .العطّني الّراية غدًا رجًال، اخلرب: يوم خيرب وكان قال علّياً 

 .يوم دخل مّكة ابيض انه كان لواء النبي: وفی سنن السجستانی يرفعه الی جابر
اّنه مل يكن الوية بنی امّية وال ثياهبم اال محرا وخرضا وصفرا الی : وفی تاريخ الطربی

 .م نرص بن سّيار نصب ببلخ أعالمًا سوداً ان احلارث ملا استعصی وهز
االمام لواء ثم اندرس بعد ذلک حّتی اتی ابومسلم هبا وكان قد انفد اليه ابراهيم 

النرصة فظّل السحاب طوله اربعة عرش ذراعًا مكتوب عليه باحلرب أذن لّلذين يقاتلون 
م ان يتحّول بكّل علی نرصهم لغدير، فامر ابو مسلم غالمه ارف اهللاباّهنم ظلموا واّن 



  
  
  
  
  
  

  ٢٩٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .لون من الّثياب

 .معه هيبة، فاختار خالفًا لبنی امّية وهيبة للناظر: فلّام لبس الّسواد قال
 .ورشح الّلواء واخلاتم قد ذكرت فی مناقب آل ابی طالب

بن شقيق نازع ابن عباس اجلمع بني  اهللان عبد: وكام روی مسلم فی صحيحه
 .بالّسنة ال أّم لک أتعلمني: الصالتني، فقال ابن عباس

 .الظهر والعرص مجيعًا فی غري خوف وال سفر وال مطر:  اهللاقال رسول : ثم قال
 .فصدق مقالتهفجال فی صدري من ذلک شيئ، فاتيت اباهريرة فسألته : اهللاقال عبد

انت تعلمنا بالصالة كنّا نجمع الصالتني : رواه امحد فی مسند ابن عباس اّال اّنه قتال
 .اهللامع رسول 

مجع  اّن النبّي : وروی صاحب احللية عن سفيان الثوری عن ابی الزبري عن جابر
 .بني الظهر والعرص باملدينة من غري سفر وال خوف وبني املغرب والعشاء

بني الظهر  اهللامجع رسول : وروی مالک فی املؤطا باسناده عن ابن عباس انه قال
 .ن غري خوف وال سفروالعرص مجيعًا واملغرب والعشائ مجيعًا م

قد مجع بني الظهر والعرص واملغرب  ان النبي: وروی مسلم باالسناد عن معاذ
 .والعشاء مجيعاً 

ان ابن عباس مجع بني الظهر : وروی مسلم وابونعيم عن جابر بن زيد الی الشعثا
 .باملدينة الظهر والعرص اهللاوالعرص وزعم انه صلبی مع رسول 

فی حّجة الوداع  اهللانه صّلی مع رسول : عن ابی اّيوبوروی البخاری باسناده 
 .املغرب والعشاء مجيعاً 
نزل فصّلی املغرب ثم صّلی العشاء علی أثرها ثم  اّن علّياً : وروی آمحد فی املسند
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٢٩٩ 

 .يصنع اهللاكنّا رأيت رسول : يقول
يم وفی صحيح مسلم والبخاري ومسند امحد واملوصيل واحياء الغزايل وحلية ابو نع

من اراد يأخذ القرآن عظًا طريًا فاليأخذه بقرائة ابن اّم عبيد وقد : اّنه قال النبي
 . الغوها وال هيتدی اليها احد

وكان عثامن هنی عن ذلک وكان بني ظهور ومكتتم الی زمن احلّجاج وكان احلّجاج 
بن اّم ان ا: عرشين سنة أخذ الناس بام فی قرائة عثامن وترک قرائة ابن مسعود ويقول

يزعم انه قرآن انزل علی حمّمد لو ادركته لرضبت ذيل  اهلعبد اتانا برجز من رجز بنی 
 .عنقه

 .رواه ابوبكر بن عّياش عن عاصم ابن ابی النحود فصار خمفيًا فی زمانه
اقضاكم وزيد افرضكم وأبيب آقرائكم ومعاذ بن جبل اعلمكم  ورويتم عيلّ 

 .ء القرآن عّضًا طرّيًا فليقرئه علی ابن أّم عبدباحلالل واحلرام ومن اراد أن يقرا
هلم أم مل يعرف  حاهلم أم مل يكن فيهم  وما وجدناه نسب اسالفكم الی علم النبّي 

فی رّق أّمهات األوالد  علم يذكر عنهم أو كذبتم فی حديثكم ثم خالفتم علّياً 
 .وغريه

 .ام فرضوأّما زيد فلم يبق أحد من الصحابة اّال وقد اعرتض له في
 .وأّما أّيب وإبن مسعود فقد نبذتم قرائتهام

 .وأّما املعاذ فال تروون منه حالالً وال حرامًا باحلرف أو باحلرفني
فان كان اخلرب صحيحًا لقد خالفتم فيام قال هوالء النفر وإن كان باطًال لقد كّذبتم 

 .أقضاكم عيلّ : االّ فی قولكم علی النبّي 
م كّلها فلم تقدمتم عليه وما رأيت احدًا منكم يسّبح تسبيح والقاضی من حيوی العلو



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
اّن االغنياء : فقالوا انه جاء الفقراء الی النبی: ، وقد روی البخاریالّزهراء

شاركونا فی اعاملنا وهلم فضل من اموال حيّجون هبا ويعتمرون وجتاهدون 
يدرككم احد أال احدثكم ان اخذتم ادركتم من سبقكم ومن مل : ويتصدقون، قال

بعدكم وكنتم خري من انتم بني ظهرانيهم االّ من عمل مثله؟ تسبحون وحيمدون 
 .وتكربون خلف كّل صالة ثلث وثلثني

وروی صاحب احللية عن احلكم وجماهد وعمرو بن مّرة عن عبدالرمحن بن ابی ليلی 
يطلبان منه انه جاء علی وفاطمة : وعن شبث بن ربعی وعن ابن عبد عن عيلّ 

 .اال اعّلمكام ما هو خري لكام؟ ثم عّلمهام تسبيح الّزهراء: دمًا، فقالخا
وال : فام تركتها بعد، فقال له رجل: وفی رواية عبدالرمحن بن ابی لييل قال علی

 .وال ليلة صفني: ليلة صفني؟ قال
يب قائلهن، معقبات ال خي: ثم روی ابو نعيم عن كعب ابن عجزة انه قال النبی

 .صالة ثلث وثلثني وحيمده ثلث وثلثني ويكرب اربعًا وثلثني فی دبر كّل  اهللايسّبح 
لكيال لعكربی فی االبانة بطريقتني وانتم ال تعملون بذلک وقد ذكره ابن بطة ا

  .يرتّفضوا
ذيَن َظَلُموا  :تعالی اهللاجر، وقال صّلوا خلف الّرب والفا: ورويتم َو ال َتْرَكنُوا إَِىل الَّ

ُكُم   ).١(النَّارُ َفَتَمسَّ
وتقدم االمام هو ركون اليه وركون الی امامته والظاهر يمنع منه وكيف ال يكون ذلک 

                                                        
 .113:هود)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣٠١ 

 و)١(االمام ضامن: ركونًا وقد ضمن صالة املؤمتّني به قوله
وأيضًا الفضل معترب فی باب االمام، والفسق نقص فی الدين، فكيف يتقدم الفاسق 

 علی الّرب التقی؟
ندكم علی درهم ما اجزتم شهادته واجزتم للفاجر ان يأمنكم ولو اّن الفاجر شهد ع

عامد الدين وانتم ال تدرون وال تأمنون الفاجر لعله  اهللافی فرض الصالة اّلتي جعلها 
يصلی بكم علی غري وضوء او يكون جنبًا من حرام او سكران من مخر ولعله أن يقئ 

ج بن يوسف ولكن ال بأس ويغري فيها كام فعل الوليد بن عقبةواحلجافی الصالة 
 . بذلک اذا كان مبغضًا لعلی بن ابی طالب

وجوزتم امامة ولد الّزنا فی الصالة واالمامة معترب فيها الفضل والتقديم فيام يعود الی 
الدين، وهلذا رتب من هو أقرا وأفقه وأعلم وولد الزنا ال خيلوا من النقص النه ال 

 .ينجب
 َو ُقوُموا هللاِ : تعالی اهللافهو مبتدع وقال  وقلتم ان القنوت بدعة ومن قنت

ً : وقال )٢( قانِتني ِ َحنيفا َ ً ِهللاّ ًة قاِنتا يا َمْرَيُم : وقال) ٣(ِإّنَ ِإْبراه�َ كاَن أُّمَ
 ).٤( لَِربِّك  اْقنُتي

                                                        
 2 ج) حتقيق خرسان(باب اجلامعة و فضلها؛ هتذيب األحكام  378ص   1 الفقيه جمن ال حيرضه )  ١

 .باب األذان و اإلقامة - 14، 282ص 
 .238: البقرة)  ٢
 .130: النحل)  ٣
 .43: آل عمران)  ٤



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
عليه و آله حّتى  اهللاصّىل  اهللاقنت رسول  :وقال فی تفسري الثعالبی انه قال ابن عباس

ت أبو بكر حّتى مات، وقنت عمر حّتى مات، وقنت عثامن حّتى مات، مات، وقن
 ).١(حّتى مات نياملؤمنريوقنت أم

 .قنت اربعني يومًا تدعوعلی املرشكني وتزروون ان النبی
 .لعن معاوية واصحابه فيه وان علّياً 

 .فيه وأصحابه واّن معاوية قنت ولعن علّيا
فهال  سرية الشيخني وفعل عّيل بن ابی طالبو وسنّة نبيّه اهللافلام تركتم امر 

ملا  اهللاوجعلتم صالة الضحی سنة واّنام هی بدعة معاوية لعنه تركتم سنّة خال املومنني 
وقت الضحی، قام فصّلی سّت ركعات ثم أمر بنی  وصل اليه نعي أمرياملؤمنني

 .فی فضيلتها امّية بالروايات عن النبی
ار انه رأی ابوبشري االنصاری سعيد بن رافع يصلی وقد روی امحد فی مسند االنص

 .صالة الضحی فعاب ذلک عليه وهناه
 .ال يصلوا حتی يرتفع الشمس فاهنا تطلع من قرن الشيطان: قال اهللاثم اّن رسول 

 .ال: صالة الضحی؟ قال اهللاعمر انه سئل أ صّلی رسول  )٢(وروی فی مسند من
 .ال: أوصلی ابوبكر؟ قال: قالوا

 .ال: وصلی عمر؟ قال:واقال
يسبح مسبحة  اهللاما كان رسول : وروی فی مسند عايشة عن عروة عنها قالت

                                                        
 ].242اىل  238اآليات ): 2(سورة البقرة[ 195ص  2 الكشف و البيان عن تفسري القرآن ج)  ١
 .بن، خ ل)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣٠٣ 

 .وانی ال استبيحهاالضحی 
بل تكون بدعة ،  وهی غري واجبة عند أحد وال حرج فی تركها؛ وفی فعلها خالف 

 .فاالحوط العدول عنها
ونا فی جتويزه فی الصالة ووافقتمونا فی حتريم لبس االبريسم علی الرجال وخالفتم

 .التی هی افضل العبادات
فی االحرتاز من وبر االرانب والثعالب فقلنا ان الصالة فی الذمة يقني وشنّعتم علينا 

 .فال تسقط اال بيقني وال يقني فی جواز صالة من صلب فيها
 .جيمع هبام وتركتم قرائة سورة اجلمعة واملنافقني فی يوم اجلمعة وكان النبی

وی الشافعی فی املسند وابو نعيم فی احللية واللفظ له، عن احلكم عن ابن ابی ور
يقراء فی صالة اجلمعة بسورة  ان علی بن ابی طالب: جعفر انه قيل البی هريرة

 اجلمعة واملنافقني؟
 .كان يفعل ذلک اهللان رسول : فقال

ه عن سعيد بن جبري وذكر احلافظ النّعار فی مسند ابی حنيفة وامحد بن حنبل فی مسند
كان يقراء فی اجلمعة بسورة اجلمعة وإذا جاءک املنافقون  عن ابن عباس ان النبی

 .واراكم تتوضون بعد غسل اجلنابة
من توّضأ بعد الغسل  اهللانه قال رسول وقد روی صاحب احللية عن يزيد الضّبی 

 .فليس منّا
يغتسل  اهللارسول  كان: وذكر ابو داود السجستانی فی السنن قالت عايشة

 .ويصلی الركعتني وصالة الغداة وال حيدث وضوئًا بعد الغسل



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 ).١(يتوضاء بعد العشاء اهللاكان رسول : وفی مسند امحد قالت

ُروا: تعالی اهللاوقال  هَّ من اغتسل من اجلنابة فقد اطهر بال  )٢(َو إِْن ُكنُْتْم ُجنُبًا َفاطَّ
 .)٣(خالف واّی وضوء أطهر من الغسل

وال فی  اهللاوامجعتم علی غسل الرجلني واملسح علی اخلفني وال نجد ذلک فی كتاب 
 .السنّة

 املسحوبه  اهللاوما امره . ورويتم فی ذلک االكاذيب انه فعل خالف ما نزل به الكتاب
 .اهللاهبام الكتاب والسنة علی ما جييئ بيانه انشاء ) ٤(علی الرأس والرجلني يتعلق

ذبة عندكم اوثق من القرآن والعجب ان جلد احلامر والبغل وكانت روايتكم الكا
  .يمسح عليه وال يمسح علی رجل مسلم

تعالی اذا حلف احد بالطالق فحنث فقد طلقت عليه  اهللاوقلتم اّن الطالق كاليمني ب
امرأته وقدمتموه الی القاضی ففرق بينهام ثم مل حتّل له حّتی ينكح زوجًا غريه فلو كان 

َأْيامنُِكْم َو لكِْن   بِاللَّْغِو يف اهللاال ُيؤاِخُذُكُم : تعالی اهللافكفارته قول  الطالق عينا
ِة َمساكَني ِمْن َأْوَسِط ما ُتْطِعُموَن  اَرُتُه إِْطعاُم َعَرشَ ْدُتُم اْألَْيامَن َفَكفَّ ُيؤاِخُذُكْم بِام َعقَّ

ريُر َرَقَبٍة َفمَ  ْم َأْو َحتْ اَرُة َأْيامنُِكْم إِذا َأْهليُكْم َأْو كِْسَوُهتُ اٍم ذلَِك َكفَّ ْ َجيِْد َفِصياُم َثالَثِة َأيَّ ْن َمل
                                                        

 .ال يتوضاء بعد الغسل: فی حاشية نسخة)  ١
 .6: املائدة)  ٢
باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده و الرجل يغتسل  45ص  3 ج) اإلسالمية -ط (الكايف )  ٣

حتقيق (يف مكان غري طيب و ما يقال عند الغسل و حتويل اخلاتم عند الغسل؛ هتذيب األحكام 
 .ة و صفة الطهارة منهاباب حكم اجلناب - 6، 139ص  1 ج) خرسان

 .يتفق، خ ل)  ٤
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣٠٥ 

مل يفرق بني رجل وإمرأته  وانتم مقّرون اّن النبی) ١(َحَلْفُتْم َو اْحَفُظوا َأْيامَنُكمْ 
هلا كفارة  اهللاواليمني ب اهللابيمني وان زعمتم ان اليمني بالطالق اعظم من اليمني ب

َو املَُْطلَّقاُت : تعالی يقول اهللالطالق ليس هلا كفارة فهذا هو الكفر وواليمني با
بَّْصَن بَِأْنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروٍء َو ال َحيِلُّ َهلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن ما َخَلَق  َأْرحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ   يف اهللاَيَرتَ

ِهنَّ يفَو اْلَيْوِم اْآلِخِر َو ُبُعوَلتُ  اهللاُيْؤِمنَّ بِ  ذلَِك إِْن َأراُدوا إِْصالحًا َو َهلُنَّ ِمْثُل   ُهنَّ َأَحقُّ بَِردِّ
جاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َو  تاِن  اهللالَّذي َعَلْيِهنَّ بِاملَْْعُروِف َو لِلرِّ َعزيٌز َحكيٌم الطَّالُق َمرَّ

 ).٢(َفإِْمساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْرسيٌح بِإِْحسانٍ 
د أهل الرأی تاخري الصلوات عن اّول وقتها وقد روی الشريويه الديلمی ومن اعتقا

وابوبكر بن ثابت فی فی الفردوس وابن ماجة وابو داود فی سننهام وامحد فی املسند 
: انه قال عن النبیصامت الالتاريخ مسندًا الی ابی ذّر وابن مسعود وعبادة بن 

: ؟ قالاهللافام تأمرنا يا رسول : قلت. يكون عليكم امراء يوخرون الصالة عن وقتها
 .صلوها واجعلوها معهم نافلة

فضل الوقت االّول من الصالة : قال وروی الديلمی فی الفردوس عن انس عنه
 .علی الوقت األخري كفضل اآلخرة علی الدنيا

 .الصالة فی اّول وقتها: ؟ فقالاهللاما افضل االعامل يا رسول : وقال ابن مسعود
اول الوقت احتياط للفرض وفی تاخريها تغرير به النه رّبام حال عنها وايضًا فان 

                                                        
 .89: املائدة)  ١
 .229-228: البقرة)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
َلوات: عّزوجّل  اهللاحائل وقال   .ومن حفظها له استقباهلا) ١( حافُِظوا َعَىل الصَّ

 .وبنا مذهبكم علی القياس وقد هناكم ائمتكم عنه
فر بن جع اهللانه روی عبد: ذكر اخلطيب فی تاريخ بغداد وشريويه فی الفردوس

بن الضحاک، ذكر حمّمد  اهللاوسويد بن سعيد احلرانی وعمرو بن عيسی وعبدالرقي 
بن وهب وحممد بن سالم  اهللاونعيم بن ّمحاد اخلزاعي وعبد بن علی الّصوري 

تفرتق اّمتي علی بضع : قال باسنادهم عن عونی بن مالک عن النبی) ٢(املجحي
فيحّرمون احلالل ون االمور برأهيم وسبعني فرقة اعظمها فتنة علی اّمتی قوم يقلب

 .وحيّللون احلرام
تعمل هذه : عن انس وابی هريرة قال النبی الديلمی فی الفردوس وذكر شريويه

وبرهة بسنّة نبّيه ثم تعمل بالّرأی فاذا عملوا بالّرأی ضّلوا  اهللاالّمة برهة بكتاب 
 .واضّلوا

اّياكم : كرمة عن ابن عباس انه قالابن بّطة فی اإلبانة ومسند ابوبكر اهلذلی الی ع
لِْلَمالئَِكِة إِينِّ جاِعٌل ِيف : تعالی قال اهللارّد علی املالئكة وذلک اّن  اهللاوالّرأی فان 

ماَء َو  : وقالت املالئكة) ٣(اْألَْرِض َخليَفةً  َعُل فيها َمْن ُيْفِسُد فيها َو َيْسِفُك الدِّ َأ َجتْ
ُس َلكَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك   ).٥( إِينِّ َأْعَلُم ما ال َتْعَلُمون: قال) ٤( َو ُنَقدِّ

                                                        
 .238: البقرة)  ١
 .اجلمحی كام ورد فی كتب السري والتواريخ واالخبار: كذا فی املخطوطات والصحيح)  ٢
 .30: البقرة)  ٣
 .30: البقرة)  ٤
 .30: البقرة)  ٥
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣٠٧ 

اّی سامء تظلني : وروی اجلاحظ فی كتاب الفتياء وغريه من ائمتكم انه قال ابوبكر
 .برأی اهللاواّی ارض تقّلني اذا قلت فی كتاب 

. ظوهااّياكم واصحاب الرأی فاهنم اعداء السنن اعّيتهم االحاديث ان حيف: وقول عمر
 .فقالوا بالّرأی فضلوا ويضلوا

 .املقايسة: وما هی؟ قال: اّياكم واملكايلة، قالوا: وقوله
 .لو كان هذا الدين بالقياس كان باطن اخلّف اولی من ظاهره: وقوله
 .أجرأكم علی احلّد أجرأكم علی النار: وقوله

قبلون تذهب قرائكم وصلحائكم ويتخذ الناس رؤساء جهالء ي: وقول ابن مسعود
 .بآرائهماألمور 

 .اهللاوحّرمتم كثريًا مما احّل  اهللاذا قلتم فی دينكم بالقياس احللتم كثريًا مما حّرم : وعنه
وأن : لقوله اهللالو جعل ألحد أن حيكم بام يراه جلعل ذلک لرسول : ابن عباس

 .، ومل يقل بام رأيتاهللاأحكم بينهم بام انزل 
 .عبدت الشمس والقمر باملقاييسإّياكم واملقاييس فانام : وعنه

 .اّول من قاس ابليس: وكان ابن سريين يذّم القياس ويقول
 .ال جتعلوا الرأی سنّة املسلمني اهللانة ما سنّه رسول الّس : بن عمر اهللاعبد

 .ال أقيس شيئًا بشيئ اخاف ان تزل قدمي بعد ثبوهتا: مرسوق
 .احلاللان اخذتم بالقياس احللتم احلرام وحرمتم : الشعبي

 ).١(فی مايدة العارشوقد ذكرت نحوها 

                                                        
 .خ لفايدة الفائدة، خ ل؛ فايدة العارش، )  ١



  
  
  
  
  
  

  ٣٠٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .وعّولتم فی صّحة اإلمجاع وكونه حّجة فی الرشيعة علی خرب واحد ومل يثبت له سند

 .وإذا طولبتم بتصحيحه عّولتم فی ذلک علی اإلمجاع وأّنه حّجة
فهل هذا اّال لبس الدليل باملدلول واملدلول بالدليل وتصحيح كّل واحد منهام 

 لصاحبه؟
واتفقتم علی اّن الصالة علی امليت اربع تكبريات وال تدرون اّن الصالة محس فاخذ 

 .من كّل صالةتكبرية
بن أمحد بن حنبل عن أبيه عن  اهللاوقد روی اخلطيب التارخيي فی كتابه عن عبد

صليت : قال) ١(احلاير اهللاعبدالّصمد عن عبد العزيز بن مسلم عن حييی بن عبد
: ة بن يامن باملدائن علی جنازة فكّرب مخسًا ثم التفت الينا فقالخلف عيسی مولی حذيف

علی ) ٢(ولكنّي كّربت كام كّرب موالي وويل نعمتي حذيفة صّل ما ومهت وال نسيت 
 .جنازة فكّرب مخساً 

قال رسول : أّنه قال عيل بن ابی طالب: وروی شريويه الّديلمي فی الفردوس
 .تكبرياتكّرب املالئكة علی آدم مخس : اهللا

اّن زيد بن ارقم كّرب علی : وروی إبن ماجة فی السنن قال عبدالّرمحن بن أبی لييل
 .يكّربها اهللاكان رسول : جنازة مخسًا فسألته فقال

 .كّرب مخساً  اهللاّن رسول : عن ابيه عن جّده اهللاوعنه باإلسناد عن كثري بن عبد
 .مخس تكبرياتصّلی علی محزة  أّنه: وذكر ابن بطة فی اإلبانة

                                                        
 .كذا فی النسخ)  ١
 .كذا فی النسخ)  ٢
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣٠٩ 

يصّلی علی املؤمنني  اهللاكان رسول : اّهنم قالوا وروی عن بعض الصادقني
ويكرب مخس تكبرياتويكّرب علی اهل النفاق اربعًا وكانت الّصحابة إذا رأته قد صلی 

 .علی مّيت فكّرب اربعًا قطعا عليه بالنفاق
علی سهل بن خيف صلی  اّن أمرياملؤمنني: وقد امجع اهل النقل ورواه البخاري

 .اّنه من اهل بدر: فكّرب مخسًا ثم قال هلم
 .إيضاحًا عن مخس تكبريات اّنه خيتّص باملومنني واّن االربع للمنافقني

 .لييلفی ذلک عبدالّرمحن بن ابی ) ١(ووافقنا
وأيضًا قد علمنا إذا كّرب مخسًا فقد فعل الواجب بال خالف وبريت ذّمته وليس هكذا 

 .إذا كّرب اربعاً 
وصّلی املرتضی علی جنازة فكّرب مخسًا، وأبواحلسن املاوردي حارض فروی اّن التكبري 

 .اربع
ما نحن اّال موافقون للحديث اّلذی رويته كّربنا مخسًا وكّربتم اربعًا : فقال املرتضی

 .وخرجتم بالتسليم وخرجنا بالتكبري
 .مخس تكبريات: عن التكبري علی اجلنايز، فقال سئل الصادق: قال ابوبصري

 .اربع صلوات: ثم دخل آخر فسأله عن الصالة علی اجلنايز، فقال له
 .إّنک سألتني عن التكبري وسألنی هذا عن الصالة: فقال له االّول فی ذلک، فقال

 .اّهنا مخس تكبريات بينهم اربع صلوات: ثم قال
 

                                                        
 .واقفنا، خ ل)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٣١٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 :أبومتام يف مرثّية شيعي شعر

  وتكبـــريه مخســـًا عليـــه دلـــيال لـــه

 

  
  ان كــان تكبــري املصــّلني أربـــعفــ  

 

 
 .وأراكم تتقّدمون اجلنايز

اجلنازة متبوعة ليست : عن ابن مسعود قال النبي) ١(وقد اورد إبن ماجة فی السّنة
 .بتابعة

 .وقلتم سجدة الشكر عالمة الّرفض
اّنه كان إذا جائه امر ّرس  وقد روی السجستاين فی الّسنن عن ابی بكرة عن النبی

 .خّر ساجدًا شاكرًا هللا او بّرش به
من مّكة يريد املدينة  اهللاخرجنا مع رسول : وروی عن عامر بن سعد عن ابيه قال

 .نزل ثم رفع يديه ساعة ثم خّر ساجداً ) ٢(فلّام كنّا قريبًا من غرور
ما من عبد يسجد هللا : وعبادة بن الصامت وروی ابن ماجة فی الّسنن عن ثوبان

 .درجة وحّط هبا عنه خطيئة هبا اهللاسجدة اّال رفعه 
بن  اهللاقد هّم بالبوق وأمر بالناقوس فنحت فرأی عبد اهللاورويتم اّنه كان رسول 

 .ذانزيد فی املنام فعّلمه رجل عليه ثوبان أخرضان األ
 ذكره ابن ماجة وابو داود فی كتاب الّسنن؛ فالّرشع بالنّوم كيف يقوم؟

                                                        
 .كذا فی النسخ)  ١
 .كذا فی النسخ)  ٢
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يا : فی مبتداء األمر وقال جائه جربئيل ثم اّنی قد وجدتم فی كتبكم اّن النبی
  .أّهيا املّدثر قم فأنذر

 .وجعل يؤّذن واإلصبع فی أذنه فقام
 .فهذا متناقض جّداً 

كنّا يومًا نصلبی وراء : وفی سنن السجستاين عن رفاعة بن رافع الزرقي فی حديثه قال
 .ملن محده اهللاسمع : قالفلام رفع رأسه من الركوع  اهللارسول 

 .رّبنا لک احلمد، اخلرب: اهللارسول  رجل من وراء قال
 .ملن محده سّنة وقول رّبنا لک احلمد بدعة اهللافقول سمع 

 .واالّول جممع عليه) ١(من يقول كذا يكون كذا وهدتی: قال ثم اّدعيتم اّن النبی
 .مع امليتوشنّعتم علينا فی وضع اجلريدة 

ان  اهللاجلنّة استوحش فی األرض فسأل  تعالی ملا هبط آدم من اهللاواالصل فيه ان 
 اهللاينزل شيئاً من أشجار اجلنّة يأنس به فانزلت اليه النخلة فكان يدنس هبا الی أن مجع 

 .بينه وبني حّوا
يا بنّي إّين كنت قد استوحشت عند نزول هذه : فلّام حرضته الوفاة مجع ولده وقال هلم

انا ارجوا األنس هبا فی قربی فذذا قضيت هبذه النخلة املباركة و اهللاألرض فآنسنی 
 .نحبي فخذوا منها جريدًا فشّقوها بإثنني وضعومها معي فی األكفان

 .ففعل ولده ذلک بعد موته وفعلته األنبياء

                                                        
وهذا فی، خ ل، ومع هذا مل يتضخ الكلمة لنا بوضوح تيرس لنا القرائة وفهم املعنی املراد من )  ١

 .الكلمة



  
  
  
  
  
  

  ٣١٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .باستعامله وّرشعه وويص اهل بيتهثم اندرس اثره فی اجلاهليبة فاحياه النبّي 

اإلصفهاين فی كتاب الرتغيب ولذلک اصل فی رواياتكم فانه ذكر ابوالقاسم 
) ١(مسلم والبخاری باالسناد عن علی بن سباتة: قد اخرجاه يعنی: والرتهيب وقال

 .إّن هذا يأكل حلوم الناس: فقالوأتی علی قرب يعذب صاحبه  انه عهد النبّي 
 .لعّله خيّفف عنه ما دامت هذه رطبة: ثم دعا بجريدة رطبة فوضعها علی قربه وقال

 .ی انه أوصی بريدة األسلمی أن جيعل فی قربه جريدتانوذكر البخار
لألنصار حرضوا  وفی حديث سفيان الثوری عن حييی بن عّباد املّكی قال النبّي 

جريدة خرضاء : وما التحضري؟ قال: صاحبكم فام اقل املحترضين يوم القيامة؛ قال
 .توضع فی أصل اليدين الی اصل الرتقوة

فی العصمة ووجدوا سلفهم كام وجدوا؛ جّوزوا اخلطاء وملّا رأوا دعوي اإلمامية 
ثم مل تقعنوا بالتجويز دون الوجوب وال رضوا  وفعل الكبائر علی األنبياء

 .بالتقدير دون الوقوع حتبی اثبتوا لكّل واحد منهم زلةواضافوا اليه خطيئة
 ).٢(الشاّذةورووا فی ذلک روايات ضعيفة من االخبار 

كلقاء طلحة والزبري  حابة وكان اخلطأ قد وقع علی بعضهم ظاهراً فلّام انتهوا الی الص
بالبرصة وحماربته ونكث بيعته وتأّمر معاوية غصبًا وقتل حجر بن عدی  لعيلّ 

صربًا وقتل غريه من األخيار وتأّولوا فی صواب ذلک وصّحته واحتجوا عن كّل 
 .واحد منهم بام زخرف من شبهه

                                                        
 .سبابة، خ ل)  ١
 .االحاد شاذة، خ ل)  ٢
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ما اتسع علی آل  وسف وموسی وعيسی وحمّمدفكيف ضاق علی آدم وابراهيم وي
 .حرب

ومل يكن الّتأويل منهم كام امكن فی صاحب كّل ذنب ولقد صنّف لكم ابن الفراء 
 .احلنبيل كتاب تنزيه معاوية كام صنّف لنا املرتضی كتاب تنزيه االنبياء واألئّمة

 .األنبياء منهم داود وحمّمداً  )١(كتاب عثارولكم 
 .داّرة احلد عّمن يتعاطی الغلامناجلاحظ  وقد صنف امامكم

 .كام صنف غافل آخر كتاب حتليل النبيذ
واعتقدوا فی اجلنيد والكرخی وشقيق البلخی وابی يزيد البسطامی واحلالاج 
والثوری والرسی السقطی ومن هو دوهنم استجابة الدعاء واملشی علی املاء وزيارة 

يلة من العراق الی مّكة حّتی صنف فی والسري فی ل) ٢(وتسخري احلرياناملالئكة 
 .ذلک كرامات الصاحلني

خمالفة  ويطعنون علی الشيعة اذا ذكروا معجزة عن االئمة املعصومني وال تزال نری
 .الشيعة يكفر بعضهم بعضاً 

وتطعن كّل فرقة فی خمالفيها حتی تنتهی الی الفتوی بإباحة الدماء وحتريم املناكحة 
اليه كثري من املعتزلة فی املجّربة واملجّسمة وهوالء فی واملوارثة حيث ما يذهب 

 .املعتزلة
 فاذا اقصی االمر الی الكالم فی اإلمامة وخالف الشيعة ماتت تلک الضغائن و

                                                        
 .عّشاق، خ ل)  ١
 .كذا)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٣١٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .وصارت الكلمة واحدة واأليدی جمتمعة) ١(وذهبت تلک احلفايظ

هلوی فيها وليس ذلک االّ اخلالف عندهم فی اإلمامة اعظم والقدح فيها اكثر الّن ا
 .مدخًال ومن شأنه تعظيم الصغري ومن خاصّيته تفخيم احلقري

ونری املعتزلة مّطلعني علی احلقائق واألدّلة مقتدرين علی حّل الشبهة حّتی جاء 
شوكتهم وسكنت ) ٣(فی االمامة وخماطبة الشيعة، أفحموا وكّل ) ٢(كالمهم

 .حركتهم
وملؤا البيت وكّلفوا الناس برة وتكّلفوا فی الرشع بمثل انت طالق مثل رأس اإل

 .مقايس علمهم مع اضاعتهم اصل العلم والفقه واحلكمة
 :فی اصوهلم وفروعهم واستغرب من طعنكم علی آل الرسول

 والنصوص والعصمةوفاّنام هو عّيب بالتوحيد والعدل : فاّما األصول
إّين : لهومها حّجتان لقو وعرتة النبی اهللافقد تفرع من كتاب : وأّما الفروع

 .وعرتيت اهل بيتي اهللاخملف فيكم الثقلني ما ان متسكتم هبام لن تضلوا كتاب 
خاّصة وان انفردوا عن باقی  وقد ذهب كثري من املعتزلة اّن امجاع اهل البيت

 .االّمة حّجة تقطع به
 .كيف ال يكون جاريًا جمری قول بعض الفقهاء فمن امجاعهم حّجة بشهادة النبي

ضی فی االنتصار والذريعة امجاع االمامّية حّجة الّن قول االمام الذی دّلت ذكر املرت

                                                        
 .احلقائد، خ ل)  ١
 .كّال مهم، خ ل)  ٢
 .كّلت، خ ل)  ٣
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العقول علی اّن كّل زمان ال خيلو منه واّنه معصوم ال جيوز عليه اخلطاء فی قول وال 
بل يروون . عليهم اهللافعل نحو جعفر الصادق وحمّمد الباقر وزين العابدين صلوات 

 .ذلک عن أمرياملؤمنني
م من ذلک ما جعلتموه البی حنيفة والشافعي وغريمها او اتركوهم علی فاجعلوا هل

اقل االحوال منزلة ابن حنبل وداود االصفهاين وابن جرير الّطربي فيام انفردوا به 
فانكم تعّدوهنم خالفًا فيام انفردوا به وال تعدون الشيعة خالفًا فيام انفردوا به وهذا 

 .ظلم هلم
 :الفارقي

ـــد  ـــة عن ـــو حنيف ـــعأب ـــوم متب   الق

 

  
  وبـــاقر العلـــم فـــيهم لـــيس يتبـــع  

 

ــتهم ــدق م ــدهم يف الص ــر عن   وجعف

 

  
ــــادق ورع   ــــام ص ــــافعي إم   والش

 

ـــدهم ـــر عن ـــك لألم ـــك مال   ومال

 

  
  مصـــدق قولـــه يف الفقـــه متبـــع  

 

ــو ــد قبل ــن أمح ــاءهم ع ــا ج ــل م   وك

 

  
ـــأيت و   ـــا ي ـــول وم ـــيام يق ـــدعيف   بت

 

ـــــدونيو ـــــه قت ـــــداود ومذهب   ب

 

  
ــهم     داود فقــط قنعــوابــابن  وبعض

 

  حيلــــل مــــا هــــذا حيرمــــه هــــذا

 

  



  
  
  
  
  
  

  ٣١٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
  يرفـــع يف الفتـــوى وذا يضـــع وذاك  

 

ــ ــدّ  یأتي ــول نيبض ــن ق ــف نيم   خمتل

 

  
  خمــرتع نيالقــول یلفــ قــولي اميفــ  

 

ــل ــدا وك ــدهم أب ــيب عن ــط مص   خم

 

  
ــنع هــذا   ــئس املــذهب الش   لعمــرك ب

 

ــون ــت ويرتك ــي عرف ــابيح الت   املص

 

  
   مــعرشايع واألعيــاد واجلـالــ هبــا  

 

 
ووجدناكم يا اهل الّسنة واجلامعة تاخذون فتاويكم من ابی حنيفة والشافعی ونحومها 

 .وال من االربعةوال تأخذوهنا من خلفائكم من بنی امّية وغريهم وال من العرشة 
 أمل ترضوا هبم أم صار فقهائكم أئمة خلفائكم؟

ابن سريين كانا ينكران اّن احلسن و: وذكر ابوطالب احلارثی املّكی فی قوت القلوب 
 .هذه االمخاس والعوارش واالجزاء

مجع قراء البرصة والكوفة منهم عاصم اجلحدري ومطر  اهللاالن احلجاج لعنه : ثم قال
 .الوراق وشهاب ابن رشيفة فامرهم بوضع االمخاس والعوارش واالجزاء
انه من شعبان  واعتقدتم اّن صوم يوم الّشكغري جائز وهو كذلک االّ اّن الّشک ما نوی

ألن : فاّما اّنه اذا نوی اّنه يصوم من شعبان كان اولی لقولهاو من شهر رمضان 
 .أصوم يومًا من شعبان خري من ان افطر يومًا من شهر رمضان
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 . )١(َو َأْن َتُصوُموا َخْريٌ َلُكمْ : وفی القرآن
 .وهذا عاّم فی ساير االّيام

فان عم عليكم فعّدوا شعبان : بداللة قوله وأيضًا فاّنه يوم فی احلكم من شعبان
 .ثالثني

 .فجاز صومه بنية شعبان
 .وأّی فرق بني يوم الشک وما قبله من اّيام شعبان لوال اتباع اهلوی

: أكل فی منتصف شهر رمضان هنارًا فقيل له فی ذلک فقاليوحكی اّنه رأی بعضهم 
الأوافق الرافضة فی صوم يوم انه يوم الرابع عرش أو اخلامس عرش وانا شّک النّاس 

 .الّشک
ورويتم اّن ابا كنف العدوی طلق امرأته وهو غايب عنها واشهد علی طالقها وكتب 

 .بذلک لتعلم ثم بدا له فراجعها واشهد علی مراجعتها وكتب اليها بذلک لتعلم
فوصل اليها كتاب الطالق ومل يصل اليها كتاب املراجعة فتزوجت فاتی عمر فاخربه 

ان كان الزوج الثانی دخل هبا فهو املک هبا وان مل يكن دخل هبا خّري ابو : فقال بذلک
 .كنف بني إمرأته وبني الصداق فأّی ذلک اختار دفع اليه

 .وانتم اليوم منكرونلحكمه هذا فرصتم اعلم منه
ووجدنا خلفائكم يأتون بالكبائر والصبغائر ثم تقتدون هبم وال ينعقد حكم االّ بإذنه، 

 .ا كان سرية الصحابةأهكذ
ّم وال من وااله وعاد من عاداه وانرص من نرصه الله: ثم تدعون هلم علی املنابر

                                                        
 .184:البقرة)  ١



  
  
  
  
  
  

  ٣١٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
 .يوم الغدير للمعصوم املنصوص عليه واخذل من خذله، الذی دعا به النبّي 

 .من يعاديه فی خطابه أو ينرص الظلمة والفسقة اهللاوكيف يوالی 
أمدد يدک : مل يبايع ابابكر وقال لعيلّ  وقد صّح عند اهل املعرفة اّن العباس

 .ابايعک
 .واّن عمر نفاه عن الشوری

 .ثم اّن خلفاء بنی العباس ال يبايعوهنم االّ علی سنّة ابابكر وعمر
واخللفاء عندكم اربعة ومل يكن ألوالدهم نصيب فی اإلمامة وال ألوالد العرشة واّنام 

 .بنوأمّيةفی اجلاهلّية وهو  استحّقوها أعداء النّبی
امدد يدک : أّن العباس ما كان يصلح للشوری وكان يقول لعيلّ : وطرفة أخری

 .ابايعک
 .اولی باإلمامة ونسوا أوالد النبّي  بنو عّم النبّي : فلّام سلبوها بنوأمّية قالوا
 :بسببني اقرب الی النبّي  أومل يعرفوا اّن اوالد عيلّ 

وابا طالب كانا  اهللاالن عبد اقرب الی النبی ألّهنم ابناء عّمه وأوالده وأّن علّياً 
 .من أب وأّم واحد والعباس من ابيه

ْ ُهياِجُروا ما َلُكْم ِمْن َوالَيتِِهْم ِمْن َيشْ : تعالی قال اهللاثم اّن  ذيَن آَمنُوا َو َمل ٍء َحتَّى  الَّ
 .والعباس مل هياجر فلم يصلح هلا فكيف ألوالده) ١(ُهياِجُروا

الربحمن الّرحيم من القرآن االّالتی فی سورة النمل وطعنتم  اهللاون بسم وانكرتم بك
فی ذلک علی ابی بكر وعمر وعثامن فيام وضعوه فی صدر كّل سورة ملا مجعوه علی 

                                                        
 .72:االنفال)  ١
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 .زعمكم
 .أّهنم أثبتوا فيه ما ليس فيه، فقد هلک من زاد فيه: فان قلتم

 .اهللالقد كتمتم آية من كتاب وإن كانت من القرآن 
: جب من هذا أّنكم تكتبوهنا فی املصاحف وال يقرؤوهنا فی الصالة وتقولون فيهاوأع

 .آمني وال تكتبوهنا فی املصاحف
أّن املهر ما تراضی عليه الناس ثم حتكمون اّن املهر أقل من عرشة دراهم بال : ورويتم

 .كتاب وال سنّة وال إمجاع
ن وتنكرون البدعة وانتم هلا وجعلتموه سنبة وتنسبون الی السنّة وانتم هلا تاركو

 .فاعلون
اّنه رشبه ورشب ابوبكر وعمر : ثم رويتم. كّل مسكر حرام: قال ان النبی ورويتم

 .واّن عمر كان آخر رشبته اخلمر وابن مسعود وعثامن وعيلّ 
يِّبات: وفی القرآن ُسُل ُكُلوا ِمَن الطَّ َا الرُّ  .)١( يا َأهيُّ
 .ةأّن االختالف رمح:  وأجتمعتم

يِن ما َوىصَّ بِِه ُنوحًا َو الَّذي َأْوَحْينا إَِلْيَك َو ما ): ٢(تعالی اهللاوقال  َع َلُكْم ِمَن الدِّ َرشَ
ْينا بِِه إِْبراهيَم َو ُموسى كَني   َو عيسى  َوصَّ ُقوا فيِه َكُربَ َعَىل املُْْرشِ يَن َو ال َتَتَفرَّ َأْن َأقيُموا الدِّ

َتبي اهللاما َتْدُعوُهْم إَِلْيِه  ُقوا إِالَّ ِمْن َبْعِد ما   َجيْ إَِلْيِه َمْن َيشاُء َو َهيْدي إَِلْيِه َمْن ُينيُب َو ما َتَفرَّ

                                                        
يا اّهيا الّرسل كلوا من طّيبات : هكذا وردت اآلية فی املصحف وفی املخطوطات. 51:املومنون)  ١

 .ما رزقناكم
 .14-13:الشوری)  ٢



  
  
  
  
  
  

  ٣٢٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ُقوا َو اْخَتَلُفوا) : ١(وقال جاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغيًا َبْينَُهمْ  ذيَن َتَفرَّ  .َو ال َتُكوُنوا َكالَّ

ان الذين ائتلفوا علی عهد ابی بكر لكان االئتالف سهطة وولو كان االختالف رمحة 
علی خالفته خمطئني وان الذين امجعوا علی قتل عثامن كانوا حمّقني واّن طلحة والزبري 

حّتی قتل  بن الزبري قاتلوا علّياً  اهللابن عمر وعبد اهللاومعاوية وعمر وعايشة وعبد
 .بينهم مأة الف وأكثر كانوا علی احلّق او علی الباطل

 .لضصحابة كانوا متفقني ومل تكن بينهم مشاجرةثم قلتم اّن ا
 .ولقد صنف كتب فی مناقضاهتم وخالفهم ومشاجراهتم ال نحتاج الی ذكرها

 :ابن ّمحاد
ـــالف حـــدمم كـــان وقتلـــه   وخ

 

  
  عجــــب ومل قرفــــوا بــــه احلنانــــا  

 

ــه ــالة وهني ــی الص ــيخک ف ــالم ش   ك

 

  
ـــا     مـــا كـــان واقـــف حالـــد اخلوان

 

ــي ــزبري وس ــف ال ــی ومل كي ــل ل   فهق

 

  
ـــــا   ـــــروره مهان ـــــت ح   مل دق ثم

 

ــــه ــــاذا قال ــــّامر وم ــــس ع   مل دي

 

  
ــــا   ــــب اخلوان ــــا خوط   ســــلامن مل

 

  مــن قــال بيعــة مــن تقــّدم فلتــة

 

  

                                                        
 .105:آل عمران)  ١
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  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣٢١ 
  دفــــع املهــــيمن رشهــــا ووقانــــا  

 

  مـــا بـــال فـــاطم وريـــت لـــيًال ومل

 

  
  يعلـــــم عـــــّيل مـــــنهم انســـــانا  

 

ــــا ومتنعــــت ــــت مرياثه   مل توزع

 

  
  ااعظــم بــه ان كنــت تعقــل شـــأن  

 

ــدما ــدب بع ــثامن جن ــی ع ــل مل تف   ق

 

  
  أوی طريـــــد حمّمـــــد مروانـــــا  

 

ــــا ــــتان م ــــد ش ــــل حمّم   وأراد قب

 

  
  بـــــني الزكـــــی وبينـــــه شـــــتانا  

 

  قـل لـی وهــل قصـد املدينـة عســكر

 

  
  قتلــــوا اخلليفــــة وحــــده عثامنــــا  

 

  أم هـــل تـــولی قتلـــة اال االلـــی

 

  
  كــانوا زعمــت لــه معــا خلصــانا  

 

ــيس عــايش حرضــت فــی قت ــهاول   ل

 

  
ـــا   ـــت اعوان ـــه واجلب ـــت علي   ودع

  

 
 .انه يقتل املسلم بالذمی وان دية املسلم والذمی سواء: ورويتم

 .درهمانه جعل دية الذمی ثامن مأة : عن عمرثم تروون 



  
  
  
  
  
  

  ٣٢٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 
ثم حتكمون فی عبد قيمته عرشون الف درهم اذا قتله مسلم اخذ من القاتل مثل قيمته 

 .وهی فضل علی دية احلر املسلم
ن العبد قيمته مأة الف درهم اخذ القاتل هبا وان كان قرشّيًا هاشمّياً فدية العبد وان كا

 .اكثر من ديته فی قولكم
وامجعتم علی قرئة السجدات فی الفرائض وانتم تسجدون فی الفريضة اذا كانت 
السجدة فی وسط السورة واذا كانت فی آخرها جاد عنكم وزعمتم ان ال تسجدوا 

ان ال تسجدوا فی اوسطها وال خالف بني االمة فی عدد فی آخرها جاز لكم 
سجدات الفريضة فزدتم فی الصالة سجدة بال كتاب وال سنة بل الّسنة أّال يقراء 

 .السجدة فی الفريضة الن السجود الفريضة ال يزاد فيها وال ينقص منها
 .وذلک عمل يعملوه فی الفريضة والعمل به يقطع الفريضة

نه ال يقطع فی اقل من عرشة دراهم فهذه الدراهم انام احدثها ا: وقلتم فی السارق
 .الی زمن احلجاج مثاقيل احلجاج الهنا كانت علی عهد النبی

قد قطع فی جمن قوم ثالثة دراهم فانتم حيكمون برأيكم بال  ثم رويتم ان النبی
 .كتاب وال سنة

 .من الرضع بال كتاب وال سنةوامجعتم ان قطع اليدين 
 .يقطع السارق من وسط الكّف ويرتک الراحة واالهبام للوضوء یوكان عل

يقطع من وسطها  وكذلک قد امجعتم علی قطع الرجل من املفصل وكان علّی 
 .ويرتک العقب يمشی عليها

رأيت رجل : وعن امحد بن ابی منبة عن يونس بن عمرو عن صالح بن ربيعة قال
 من قطعک؟: مقطوع االنامل فقلت له
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 .له علّی بن ابی طالب اهللافر من غ: قال
وذكر ابومنصور اجلوالقی فيام استعملته العرب من كالم العجم انه قال احلجاج بن 

قطعه من  يوسف لعلی بن اصمع وهو جّد االصمعی وكان علی بن ابی طالب
 .ان اهلی عّقو يف: رسقة فقطع اصابعه فلجاء الی احلجاج وقال

 .ی علّيًا فاقلب اسمیبتسميتهم اّيا: بامذا؟ قال: قال
موضع اإلذن واجريت عليک فی كّل يوم : سمتک سعيدًا ووليتک البارجاة، ای: قال

ان زدت عليه القطعّن ما ابقی ابوترابمن حل مورها،  اهللادانقني وطسوجًا واقسم ب
 .من اصلها: أی

 .ان القنوعة مكروهة: فی قوله وقد خالفتم النبی
 .ذكر ابوعبيد فی غريب احلديث

هنيی عن القنوع، وهو ان حيلق بعض  النبی انّ  وفی مسند بن حنبل عن ابن عمر
 .الراس ويرتک بعضه

وهذا دأبكم حتی ال يوجد من مسح شعر راسه اال وقد ترک شعريات اقتداء بالسرية 
 .العباسية دون السنة النبوية

فی الركعنيت وقلتم من سبقه االمام بركعتني فقد ادرک اجلامعة وال يقرء فی الصالة 
ادرک ويقراء فی الركعتني االوليني فجعلوها فی آخر بال حّجة، فكذلک فی تني اللّ 

 .)١(من سبقه بركعة فلم يتشهد فی وقت قيامه ويقوم فی وقت تشهده

                                                        
بعض من كافی من كتابه املعيار واملوازنه ملا فيه ونحن نذكر فی املقام ما صنفه االس)  ١

 :شواهد من اقواهلم علی صحة ما نقول



  
  
  
  
  
  

  ٣٢٤ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  

 :ذكر كتاب املعيار واملوازنة لإلسكايف

ء و  ليس كمثله يش]  الذي[الّرمحن الّرحيم و به ثقتي احلمد هللاّ رب العاملني  اهللابسم 
 .حبه و عىل مجيع املرسلنيعىل سيدنا حممد و آله و ص اهللاهو السميع البصري، و صىل 

قد عّظم حق أوليائه و وصل حمّبتهم بمحبته و واليتهم بواليته  اهللاو بعد، فإن 
فمحّبتهم علينا واجبة عىل قدر تفاضلهم يف طاعته إذ جرى حكمه بأن احلب فيه من 
أفضل ما يتقّرب به إليه، فقد عّظم حرمة نبّيه و حرمة وصّيه و حرمة املؤمن من أعظم 

 .الستغفار له و القيام بنرصته] با[رم، إذ عّظم حرمة ماله و دمه و نفسه، و أمر احل
من أعدائه، كملت معرفته و وجب ] الرباءة[بمعرفة أوليائه و  اهللافمن وصل ذلك من 

 .اهللاله العصمة بإصابة الوالية من 
  عن استكامل أقعدته جهالته و مل تتم معرفته و ثوته قّلة عمله اهللاو من قطع ذلك من 

ا هللاَِِّ َو   قل: اهللالطاعة، و دخل يف حزب أهل الضاللة، و يف ذلك يقول  َمْن كاَن َعُدو�
يَل َو ِميكاَل َفإِنَّ   ].2: البقرة/ 98[  َعُدوٌّ لِْلكافِِرينَ  اهللاَمالئَِكتِِه َو ُرُسلِِه َو ِجْربِ

ُء َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لَِبعْ : و قال  ].43: الزخرف/ 67[  ٍض َعُدوٌّ إِالَّ املُْتَِّقنيَ اْألَِخالَّ
َام املُْْؤِمنُوَن إِْخَوٌة : و قال  ].49: احلجرات/ 10[إِنَّ
ْوا َقْومًا َغِضَب : و قال ] 58املجادلة / 13[  ما ُهْم ِمنُْكْم َو ال ِمْنُهمْ   َعَلْيِهمْ  اهللاال َتَتَولَّ

القيام بحّقه يف والية أوليائه و معاداة أعدائه فإنه  و إياكم االعتصام بحبله و اهللافرزقنا 
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وَن َمْن َحادَّ  اهللاال َجتُِد َقْومًا ُيْؤِمنُوَن بِ : يقول  22اآلية   َو َرُسوَلهُ  اهللاَو اْلَيْوِم اْآلِخِر ُيوادُّ

 ].58: املجادلة[
نه من اجلواب فيام و نحن بعد الثناء عىل ربنا و الصالة عىل نبّينا مبتدئون فيام سألتم ع

ما ]  الصواب يف[وقع فيه الناس من االختالف يف الصحابة و إبانة احلّق و كشف 
 .اهللاذهبوا إليه بام فيه الشفاء و السالمة و القوة ب

كان سبب انحراف الناس عن عّيل هو احلقد و الضغينة، و العداوة الطائفية، و [ 
 ]احلمية اجلاهلية

اّن هذا  -من اهللكة و أّيدكم باالستقامة و الصواب يف املقالة اهللاسّلمكم  -ثم اعلموا. 
باب قد كثر قول القائلني فيه و طال اختالفهم و تشّعبت أهواؤهم و توّغرت من أجله 

و ذلك ألن أوله كان عىل الضغن و العداوة و   صدورهم و اختلفت فيه ائتالفهم
اخلطأ من أجل شبهة دخلت أو لبس العصبية و احلمية، و مل يكن القول فيه عىل طريق 

من ]  ه[حدث فاتصلت أسبابه عىل ذلك و انشعبت فروعه عىل حسب ما ذكرنا 
حدوث أصوله فزرعت يف القلوب اهلوى و امليل، فتكلم كل إنسان عىل قدر هواه و 
ميله و ما سبق إىل قلبه فنرص رأيه و ناظر يف تقوية قوله، فتاهوا عىل طول األيام و الفوا 

طأ و الضالل و تعدى ذلك إىل العوام من النساء و الرجال فعظم فيه اخلطب و كثر اخل
القيل و القال و توارثوا تلك األضغان و األحقاد حتى ظّل الراجع عن خطائه املبني 

و حتى أن اجلامعة ! مشتوما قد نبذوه باأللقاب و رموه بالبدعة و الضالل  لرشده منهم
يف أبواب االختالف و فنون من الكالم فيصغى  جتتمع فيتناظرون]  كانت[قد 

املستمعون و يتكلم املتكلمون عىل سبيل إنصاف و طريق حسن حتى إذا رشعوا يف 



  
  
  
  
  
  

  ٣٢٦ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
الكالم يف هذا الباب كثر شغبهم و تكلم ساكتهم و ارتفعت أصواهتم و عظم لغطهم، 

دة ما دخلهم و انقلبوا عن طبعهم، و جتربوا يف مقاهلم، و أحالوا يف أنفسهم مقاهلم، لش
 .من الغضب و التعصب

 .من أهل األدب منهم و املتقدمني يف الكالم و النظر]  يقع[هذا قد يكون ] و[
جيري ما وصفنا بني قوم ليس هلم أّول يدعو إىل العصبّية و ال هلم تقّدم ]  كان[و قد 

 .يوجب احلمّية
فيه بكبري و ال القول إن هذا الباب ليس اخلالف فيه بعظيم و ال اخلطأ : هذا مع قوهلم

 .فيه كالقول يف العدل و التوحيد
 .لتعلموا أن آفة القوم فيه واحدة، و أن العلة فيه قائمة]  و إنام مّهدنا ذلك[

و سائر العوام فعندهم من التعّسف يف   من أصحاب احلديث/ 2/ فأما أهل احلشو
ه و آخره و عىل حسب ما هذا الباب، و العناية به و االنكامش فيه عىل قدر جهلهم بأّول

الّسنة و الفريضة و الرشع إىل التقليد و ]  بني[عندهم من قلة املعرفة بالنظر و التمييز 
 .القول بام دعت إليه ملوك بني أمّية

و ان ملوك بني أمّية و إن كانت قد بادت فإن عاّمتها و شيعتها فينا اليوم ظاهرة متعّلقة 
 .سالفهم الباغيةبام ورثوه من ملوكهم الطاغية و أ

بتعليم الصبيان يف   فبلغ من عنايتهم بخطئهم يف هذا الباب أن أخذوا معّلميهم
الكتاتيب لينشئوا عليه صغريهم و ال خيرج من قلب كبريهم و جعلوا لذلك رسالة 
يتدارسوهنا بينهم و يكتب هلم مبتدأ األئمة أبو بكر بن أيب قحافة و عمر بن اخلطاب و 
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و معاوية بن أيب سفيان، حتى ان أكثر العامة منهم ما يعرف عّيل بن أيب عثامن ابن عفان 

 .طالب و ال نسبه، و ال جيري عىل لسان أحد منهم ذكره
محلت عىل رجل : يوم اجلمل، قال]  عن[و مما يؤكد هذا ما يؤثر عن حممد بن احلنفية 

مت أنه يريد فعل: قال!!! أنا عىل دين عمر بن أيب طالب: فلام غشيته برحمي، قال
 .  فأمسكت عنه!!! عليا؟

  أرجحية القول بتفضيل عيلّ [ 
أرجحية القول بتفضيل عّيل اّتباعا لروايات أكابر الصحابة، عىل القول بمفضولية [

عّيل تقليدا البن عمر؛ ثم نقض رواية املنحرفني عن عّيل بعلة تكلم نذر يسري من 
ثم . ّم غفري من عظامء الصحابة إّياهضعفاء الصحابة فيه، بمردودية قوهلم بتقريض ج

معارضتهم بأن من تكلم من أعاظم الصحابة يف عثامن كان أكثر ممن تكلم يف عّيل عليه 
السالم من أصاغر الصحابة فام بال املنحرفني مل يتأثروا بكالم أرشاف الصحابة يف 

 !!!].عثامن، و تأّثروا بكالم األنذال يف عّيل عليه السالم؟
أن العامة خمدوعة متحرية بفقد العلم و املعروفة، مغرورة يف هذا ]  عىل[ و مما يدلك

أهنم مجيعا يشهدون أن أبا بكر أفضل من عمر و يسندون تفضيل أيب بكر عىل . الباب
 .بن عمر  فيقّلدونه اخلرب اهللاعبد ]  حديث[عّيل إىل 

عن حممد بن أيب بكر ]  عىل كافة الناس[و قد جاءهم اإلسناد يف تفضيل عّيل و تقديمه 
 .و سلامن و عامر بن يارس، و ما كان من شهرة قيامهم مع عّيل بن أيب طالب

 .فلم يلتفتوا إىل ذلك
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و إن مل يكن  -بن عمر ألنه أفضل و أعبد و أخري اهللافإن كانوا مالوا إىل تصديق عبد 

 اهللا من عبد أوىل ألنه خري]  ه[فتقليد عّيل بن أيب طالب و من ذكرنا  -عندنا عىل ذلك
 .بن عمر و أفضل ال يشكون يف ذلك و ال يمرتون

بن عمر ألن أباه كان إماما فاضال، فامليل إىل حممد ابن أيب  اهللاو إن كانوا مالوا إىل عبد 
و ال أجد هلم يف ذلك ]  عليه[بكر أوجب لتقديمهم أليب بكر عىل عمر و تفضيلهم إّياه 

 .من اخلديعة و تقليد اخلرب]  ه[ما ذكرنا علة يوجبها التمّيز و النظر غري 
و أبني من هذا يف جهل األنعام الضاّلة و احلمر املستنفرة أن عائشة عندهم يف أزواج 

عليه أشهر و هي عندهم أفضل من بنت أيب سفيان، و أكثر يف الشهرة و  اهللالنبّي صىل 
و ] من ذكره بسوء[ا معاوية بسوء غضبوا و أنكروا و لعنو] أحد[املعرفة، فإذا ذكر 

و إذا ذكر حممد بن أيب بكر بسوء رضوا و أمسكوا و مالوا !! عّلتهم اّنه خال املؤمنني
 .مع ذاكره؛ و خئولته ظاهرة بائنة

و قد نفرت قلوهبم من عّيل بن أيب طالب ألنه حارب معاوية و قاتله، و سكنت قلوهبم 
و هو أفضل من معاوية و أبوه  عند قتل عامر و حممد بن أيب بكر و له حرمة اخلؤلة،

 .خري من أيب معاوية
لتعلموا أن علة القوم اخلديعة و اجلهالة و إال فام باهلم ال ]  فتدّبروا فيام ذكرناه[

أنى  اهللايستنكرون قتل حممد بن أيب بكر، و ال يذكرون خئولته للمؤمنني؟ قاتلهم 
 .يؤفكون

وها، و بعضهم نفاها بام كان من خالف و قد مالوا عن إمامة عّيل بن أيب طالب و ضّعف
عائشة و طلحة و الزبري، و قعود ابن عمر و حممد بن مسلمة و أسامة بن زيد، و هؤالء 
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، الذين طعنوا ] هم[النفر الذين أوجبوا الشك يف عّيل عندهم و ضّعفوا إمامته بقوهلم 

]  بادرة عليه كانت[م أّوهل] و[عىل عثامن و أّلبوا عليه و ذكروه بالتبديل و االستيثار، 
يا عثامن هذا : و هو عىل املنرب و تقول اهللاخترج إليه قميص رسول ]  كانت[عائشة 

 .  عليه مل يبل و قد أبليت سنّته اهللاصىل  اهللاقميص رسول 
و / 4/ ما قدح الشك يف قلوهبم يف عثامن بقوهلم و ال قّرصوا عن تفضيله اهللافو 

و عللهم يف استنكارهم عىل عثامن !! ذلك يف صدورهمبطعنهم و ال أّثر   تقديمه
 .مأثورة مذكورة مشهورة

يف الشك و التنقيص و ] ظ[فلام قعدوا عن عّيل جعلتم قعودهم حّجة و طعنهم عّلة 
رصف اإلمامة عنه، من غري أن يذكروا عّلة تبديل و ال استيثار و ال تغيري أكثر من 

 .نكثهم و طعنهم
ما ]  أقررتم[فى أبا ذّر، و قد عرفتم تقدم أيب ذّر  و سابقته، و و قد رويتم أن عثامن ن

 .  عليه اهللاصّىل  اهللابابن مسعود و غريه من أكابر أصحاب رسول ]  عثامن[صنع 
و ال جتدون أحدا مّد عّيل بن أيب طالب إليه يده قبل أن يبدأه بالبغي و اخلالف، و ال 

 .جدوه عليهذكر عنه استيثار و ال خيانة و ال خطأ و
عىل أّنا نوجدكم لكل من ذكرتم معارضني يف دعواهم خمطئني هلم يف خالفهم و 

 .قعودهم
أّما عائشة فقد عارضتها أم سلمة باخلالف عليها و التخطئة هلا بحجج أوردهتا مل 

 .تستطع إنكارها
 .بن عباس و هو أكرب منه علام و فضال اهللابن عمر فقد عارضه عبد  اهللاو أّما عبد 
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 ]. علّيا عليه السالم[و أّما طلحة و الزبري فقد أقّرا بالبيعة، و نكثا و مها أول من بايع 

 .و أّما حممد بن مسلمة فأكرب منه سلامن
 .و أّما أسامة بن زيد فأفضل منه عّامر بن يارس

 فلم ملتم مع من ذكرنا و قد عارضهم من وصفنا؟
هاجرين و األنصار  منهم املقداد بن و زاد عليهم سبعون بدريا و سبع مائة من امل

عليه و سّلم، و أبو اهليثم  اهللاصّىل  اهللاألسود، و أبو أّيوب األنصاري صاحب رسول 
 اهللابن التيهان، و خزيمة بن ثابت ذو الشهادتني، و غريهم من أصحاب النبي صّىل 

 .عليه و سلم
عمر بن اخلطاب مع خالف  و كيف متت بيعة أيب بكر عندكم بأيب عبيدة بن اجلراح و
الساعي إليها و الداعي ] هو[سعد و امتناعه من البيعة، و خالف األنصار، و أبو بكر 

و مل تتم بيعة عّيل بن أيب طالب باملهاجرين و األنصار و السابقني إىل اإليامن و هم ! هلا؟
 .الطالبون له و املجتمعون عليه و ليس له نظري يف زمانه يشاكله و يعادله

] أبا بكر[فخالف من مل يبايع !! أف هلذا من مقال ما أبني تناقضه و أقل حياء الداين به
 .حتى مات أكثر يف تضعيف اإلمامة من خالف من نكث البيعة و اّدعى بعد اإلقرار

إن األنصار اّتفقت بعد خالفها، ال يمكنكم ادعاء ذلك يف سعد بن عبادة و : فإن قلتم
 .  ما تروونه من قول سلامن

بالبيعة ألمري املؤمنني عليه السالم ثّم [إقرار طلحة و الزبري ] ال يمكنكم إنكار[و 
نكثهام بيعته بال عذر مقبول يف الدين بل و ال عند العقالء املستقيمني ممن ال يتدّين 

 .عىل خطائهام يف بدء األمر ]  بزعمكم[يدّل ] عن بيعتهام[و إن كان رجوعهام ]  بدين
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اء عائشة و ندامتها  و تلّهف ابن عمر عىل ذلك، حتى دعا ابن عمر ما و أكرب منه بك

من تقصريه إىل الغلّو و اإلفراط يف مبايعة احلجاج بن يوسف و اعتل بأنه ]  له[استبان 
من مات و ال إمام له مات ميتة جاهلية  فهذا : عليه و سّلم يقول اهللاسمع النبّي صّىل 

عّيل بن أيب طالب ألن من اعتقد إمامة احلّجاج مل يذهب يدّل عىل أّنه قد اعتقد إمامة 
 .عنه اهللاعن إمامة عّيل بن أيب طالب ريض 

فام رأيت خطا أعظم و ال تقصريا أبني من فعل ابن عمر املغّفل مع روايتكم عنه أنه 
 .منها اين مل أكن قاتلت هذه الفئة الباغية : ما آيس إال عىل ثالث: قال

نعه أمري املؤمنني من الصفح و الرجاحة، و ما أتى به من تقّدمه من املقايسة بني ما ص[
 ]اخلّفة و الرشاسة

و قد رويتم من توّخي أمري املؤمنني للحّق و تركه إلعامل اهلوى و صربه عىل كظم . 
 .ذي عقل]  كل[الغيظ ما ال خفاء به عن 

و . م باملدينة فنفاه إىل الربذةبلغ عثامن أن أبا ذّر يتكلم يف الشام فسّريه إىل املدينة، و تكلّ 
بابن مسعود ما رويتم، و تكلم سعد ابن ]  فعل[تكلم عامر فصنع به ما بلغكم، و 

 .، حتى عارضه قيس بمثل ما تكلم فأمسكاهللاقتلوا سعدا قتله : عبادة، فقال عمر
ا جرى ما دار بني أمري املؤمنني عليه السالم و بني من خالفه بعد مبايعتهم إّياه، و م[

 ].بني أم املؤمنني أم سلمة و عائشة
و تكلم طلحة و الزبري بعد البيعة فبلغ ذلك عليا فدعا هبام فأنكرا فلم يعّجل عليهام و 

يعمل املراقبة يف أمرمها و ال يميض عىل التهمة ]  و كان[استأذناه إىل مكة فلم حيبسهام 
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ما له علينا طاعة و :  قاال لهحتى ينكشف الغطاء، فلام خرجا جعال ال يلقيان أحدا إّال 

 .إال مكرهني/ 5/ ال بايعناه
 :عنه، فتال هذه اآلية اهللاو انتهى اخلرب إىل عّيل بن أيب طالب ريض 

فوق أيدهيم فمن نكث فإنام ينكث عىل  اهللا، يد اهللاإّن الذين يبايعونك إنام يبايعون «
لقد أتياين بوجهي فاجرين و ما العمرة يريدان و : ثم قال]. 48: الفتح/ 10[  نفسه

إّال يف كتيبة خشناء ] بعد[ال ألقامها ]  اهللاو [ناكثني    خرجا من عندي بوجهي غادرين
يقتالن فيها أنفسهام، فام خفي أمرمها عليه، و لقد أصاب الرأي فيهام و أعمل احلق يف 

 .ختليتهام حتى كشفا قناعهام، و أبرزا صفحتهام للحق
أمرها بلزوم بيتها، و هناها  اهللامتم توبتها و رجوعها  و ذلك ألن فأما عائشة، فقد عل

َج اْجلاِهلِيَِّة اْألُوىل«: أّال تتّربج بقوله ْجَن َتَربُّ / 33[»  َو َقْرَن ِيف ُبُيوتُِكنَّ َو ال َتَربَّ
و قد وّقفتها أم سلمة عىل ما فيه رشدها و صالحها، و ذّكرهتا وصية ] 33: األحزاب

عليه و سلم هلا، و أم سلمة مل تقل ما قالت يف عّيل لقرابتها القريبة منه، و  اهللا النبّي صىل
ال هلوى و ميل إليه بغري احلق، و قد كانت خمزومية غري أن الدين و التقوى و الورع و 

 .الرغبة يف احلق دعاها إىل القول بفضل عّيل و الصدع به
 ]عليها اهللامنني أم سلمة سالم ما خّطته أم املؤمنني عائشة و نقضته أم املؤ[
يا بنت أيب أمّية كنت أّول ضعينة : أن عائشة ملا لقيتها بمكة قالت هلا: و فيام يؤثر عنها. 

عليه و سلم يقسم  اهللاصّىل  اهللاهاجرت، و كنت كبرية أمهات املؤمنني، و كان رسول 
 .  ء تعّبدا يف بيتك لنا من بيتك، و كان جربيل أكثر يش
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إّن ابنّي و : قالت عائشة! يا بنت أيب بكر ألمر ما تقولني هذا القول؟: م سلمةقالت أ

و  - يعني عثامن -أخرباين أن القوم استتابوا الرجل حتى إذا تاب قتلوه   ابن أختي
أن ابن عامر أخربهم أن بالبرصة مائة ألف يغضبون لقتله و يطلبون بدمه و : أخرباين

أن  اهللاا و دما، فهل لك أن أسري أنا و أنت لعّل قد خشيت أن يكون بني الناس حرب
أ بدم عثامن تطلبني؟ : يا بنت أيب بكر: يصلح هذا األمر عىل أيدينا؟ قالت هلا أم سلمة

أم عىل عّيل ابن أيب !! إن كنت ألشد الناس عليه و ما كنت تدعينه إال نعثال اهللافو 
و مخسا  سمعتهّن أنا و أنت  اهللارك طالب تنقمني و قد بايعه املهاجرون و األنصار، أذكّ 

 :و ما هّن؟ قالت: قالت! عليه و سلم اهللاصّىل  اهللامن رسول 
عليه و سلم و نحن معه حتى إذا هبط من  اهللاصّىل  اهللايوم أقبل رسول ]  أ تذكرين[
مال الناس ذات اليمني و ذات الشامل، فأقبل هو و عّيل بن أيب طالب » قديد«

عليه و  اهللاصّىل  اهللارسول : فنهيتك، و قلت] عليهام[قبلت عىل مجلك يتناجيان، فأ
سلم مع ابن عّمه و لعّل هلام حاجة؛ فعصيتيني، فهجمت عليهام فلم تلبثي أن رجعت 

ما جرأين عىل ذلك إّال أّنه يومي من رسول  اهللاو : قد هنيتك، فقلت: تبكني، فقلت لك
يا عّيل : هجمت عليهام فقلت: ما أبكاك؟ فقلت: لكعليه و سلم، فقلت  اهللاصّىل  اهللا

عليه من تسعة أيام يوم، فال تدعني و يومي؟ فأقبل عّيل  اهللاصّىل  اهللاإنام يل من رسول 
ال يبغضه أحد من  اهللاو : عليه و سلم غضبانا حممّرا وجهه، فقال اهللاصّىل  اهللارسول 

أ تذكرين هذا؟ ! ه مع احلق و احلق معهأهل بيتي و غريهم إّال خرج من اإليامن، و إنّ 
عليه و سلم، و أنت  اهللاصّىل  اهللاو يوم كنت أنا و أنت مع رسول : قالت! نعم: قالت

يا بنت أيب : حيسا  و كان يعجبه فرفع رأسه إّيل فقال]  له[تغسلني رأسه و أنا أحيس 
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. اكبة عن الرصاطأن تكوين منبحة كالب احلوأب، و أنت يومئذ ن اهللاأمّية أعيذك ب

صّىل  اهللافقال رسول . و برسوله من ذلك اهللاأعوذ ب: فرفعت يدي من احليس فقلت
و يوم كنا : قالت! نعم: إّن إحداكّن يفعل هذا  أ تذكرين هذا؟ قالت: عليه و سلم اهللا

 اهللاعليه و سلم يف بيت حفصة بنت عمر فتبذلنا لرسول  اهللاصّىل  اهللاأزواج رسول 
/ 6/ اهللاعليه و سلم و لبست كل امرأة منا ثياب صاحبتها فأقبل رسول  اهللاصّىل 
و رضب بيده عىل  -:عليه و سلم حتى جلس إىل جنبك و كنت تعجبينه فقال اهللاصّىل 

أ تذكرين هذا؟ . أ ترين يا محرياء أين ال أعرفك إن ألّمتي منك يوما مّرا: - ظهرك
 .  نعم: قالت
عليه و سلم يف بعض أسفاره و  اهللاصّىل  اهللاأنت مع رسول  و يوم كنت أنا و: قالت

  عليه و سلم و نعله، فإذا رأى ثوبه قد توّسخ اهللاصّىل  اهللاكان عّيل يتعاهد ثياب رسول 
 اهللاغسله، و إذا رأى نعله قد نقبت أو رّثت خصفها، فأقبل عّيل يوما فأخذ نعل رسول 

ّل سمرة، فأقبل أبوك و عمر فاستأذنا فقمنا إىل عليه و سلم فخصفها يف ظ اهللاصّىل 
ما ندري ما قدر ما تصحبنا، أ فال  اهللاإنا و  اهللايا رسول : احلجاب فدخال ثم قاال

أّما إين : عليه و سلم اهللاصّىل  اهللاتعلمنا خليفتك فينا فيكون مفزعنا إليه؟ فقال رسول 
 .و إرسائيل عن هارون بن عمرانقد أرى مكانه و لو فعلت لنفرتم عنه كام نفرت بن

من  اهللايا رسول : -و كنت جريئة عليه -:فلام أن خرجا، خرجت أنا و أنت فقلت له
: خاصف النعل؛ قال: عليه و سلم اهللاصّىل  اهللاكنت مستخلفا عليهم،؟ فقال رسول 

 .ما أرى إال عّيل بن أيب طالب اهللايا رسول : فنظرت إىل عّيل بن أيب طالب فقلت
 .  نعم: أ تذكرين هذا؟ قالت. هو ذاك: عليه و سلم اهللاصّىل  اهللافقال رسول 
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! يا نسائي: فقال. عليه و سلم أزواجه عند موته اهللاصّىل  اهللاو يوم مجع رسول : قالت
 .نعم: أ تذكرين هذا؟ قالت. و قرن يف بيوتكّن و ال يستفّزنكّن أحد اهللاّتقني 

عزيمتها، و فرتت عن اخلروج، و أمرت منادهيا  فخرجت من عندها و قد ضعفت
 .أال إن أم املؤمنني قد بدا هلا من اخلروج: فنادى بمّكة

بن الزبري، فقّلبوا رأهيا و  اهللافاجتمع عليها طلحة و الزبري، و مروان بن احلكم و عبد 
بني خترجني و تصلحني : مّوهوا األمور عليها، و استغلطوها و استغفلوها، و قالوا هلا

 .فرّدوا رأهيا و قّووا عزمها !! أن يدفع بك الفتنة فهو أعظم ألجرك؟ اهللالناس فلعّل 
عليها إىل أمري املؤمنني عند مسري طلحة و  اهللاكتاب أم املؤمنني أم سلمة رضوان [

الزبري و عائشة إىل البرصة و إعالمها أمري املؤمنني بمسري القوم و بعثها ابنها عمر بن 
 ] ملعاضدة أمري املؤمنني عليه السالم أيب سلمة

يا أمري : فلام ساروا إىل البرصة ذكروا أن أم سلمة كتبت إىل عّيل بن أيب طالب. 
عليه و سلم أمرنا أن نقّر يف بيوتنا خلرجت  اهللاصّىل  اهللالو ال أن نبّي  اهللاإنه و ! املؤمنني

صّىل  اهللاة ربيب رسول معك، و لكنني باعثة معك سمعي و برصي عمر بن أيب سلم
عليه و سلم، و هو ابن أخيك فأغذه بالعلم و رّشحه باملروءة، و احفظ منه ما  اهللا

 .حتفظ من ابنّي احلسن و احلسني
: فلام زحف عّيل للمسري دعت أّم سلمة ابنها، و كان له فضل و فقه و عبادة، فقالت له

فاطعن و ارضب و اعلم أّين سمعت يا بنّي احلق بعّيل بن أيب طالب فإذا لقيت اخليل 
أن تتخّلف ]  بعده[يف عّيل قوال ال حيّل لك : عليه و سلم يقول اهللاصّىل  اهللارسول 

 .و ال حيّل يل أن أحبسك]  عنه[
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 .فمىض إىل عّيل حتى حلق به و قاتل معه

 ] المذكر أصناف املخالفني و املعادين لإلمام أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب عليه الس[
و نحن راجعون إىل ذكر أصناف املخالفني، ثم نأيت إىل الرّد عليهم بام فيه إيضاح احلق 
و قمع الباطل، فاستمعوا ملا نحن ذاكروه، و أحرضونا أفهامكم، و التمسوا اإلنصاف 

 .برتك امليل يتبّني لكم احلّق بدالئله الواضحة و أسبابه اجللية
من علامء  -و الذي أشكل عىل أهل النظر -بابقد علمتم أن أقوى اخلطأ يف هذا ال

هو جهلهم بأول هذا األمر و آخره، و قّلة معرفتهم بالنظر و التمييز [املرجئة و املعتزلة 
فبعضهم قّدم ]  بني السنّة و الفريضة، و ترشيعهم التقليد بام دعت إليه ملوك بني أمية

 .أبا بكر عىل عّيل، و بعضهم أمسك و دان بالوقف
ح من هذا خطأ موازنة عّيل بطلحة و الزبري، و الوقوف عندهم، و هو ما تعّلقت و أفض

 .به خاّصة العاّمة
و أعظم من هذا جهال و عمى موازنة عّيل بمعاوية و هو ما ذهب إليه بعض العاّمة 

 .املتحّرية و طغام احلشوية البائنة
 .ما بعده و بانفإذا بدأنا بالقول األول و بّينّا باطله، و أوضحنا خطأه وضح 

عند اختالف الناس فيه مثل من عيسى بن مريم    عنه اهللاو لعّيل بن أيب طالب ريض 
يف عّيل أصنافا كام اختلفت أّمة عيسى / 7/ عليه و سلم، فاختلفت األّمة اهللاصّىل 
 .عليه فيه أصنافا، و أفرط فيه قوم فعبدوه، و قّرص فيه قوم فشتموه و قذفوه اهللاصّىل 
لة النصارى يف اإلفراط، منزلة الروافض يف اإلفراط  و منزلة املرجئة يف النصب و فمنز

 .عليه اهللالتقصري يف عّيل منزلة اليهود يف التقصري و شتم عيسى بن مريم صّىل 
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هيلك فيك رجالن : عليه و سلم أّنه قال لعيلّ  اهللاو يف ذلك ما يؤثر عن النبّي صّىل 

 .حمّب مفرط، و مبغض مفرط 
أنكم : يف هذا الباب من التنبيه عىل احلق قبل التلخيص و التفسري]  جيب[و أّول ما 

تعلمون أن بلدان النصب و املقّرصين عن فضل عّيل بن أيب طالب الشام و الرّي و 
 .البرصة

إىل النظر  -بعد الذي كان -و أّما البرصة، فإن األمور ملا انكشفت و رجع الناس
 .  ّيعوا و زادوا، و كذلك أهل الشام و الرّي استبرصوا و أبرصوا و ش

ليعلم أن أموره تنكشف عىل طول األيام، و أن احلق يعلو عند النظر بام ترادف من ] و[
 ..قوارع احلجج، فيمل الناس اجلهل و التعصب و اخلطأ  

و أخرى أيضا انك مل تر شيعيا قط رجع القهقرى بل يزداد يف اإلفراط، و يغلو يف 
و لذلك قال بعض !!!  يرجع إىل التقصري حتى يصري باإلفراط رافضيا كبرياالقول و ال

 .أرين شيعيا صغريا أريك رافضيا كبريا: الناس
و عّلة ذلك انه إذا قال بالتشّيع اّتسعت عليه الفضائل و كثرت املناقب و ترد عليه عند 

كالنجوم  النظر من فضائل صاحبه، و تقدمه دالئل تبهر و تلوح كالقمر األزهر و
املضيئة فيضيق عليه املخرج، فال يكون عنده من الورع و حزم التوقي و لطافة النظر و 

 .العلم باملخرج ما يمنعه من الغلّو و يقعده من اإلفراط و التقدم، فعندها ترفض
 .و شتم و كفر ]  قوم يف بغضه و مقته فلعنه[و أفرط 

 .ة النصارى يف عيسى بن مريمو قال آخرون فيه بمثل مقال. و قال قوم بنبّوته
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بل قد نجد القائلني بتقديم أيب بكر و عمر . و ال جتد أحدا قال ذلك يف أيب بكر و عمر

قد يرجعون إىل ترك املذهب، و يميلون إىل االعتقاد احلسن، و الصواب يف اعتقاد 
 .التشّيع

الب عىل و لسنا نجعل إفراط من أفرط و شتم من شتم حّجة يف تقديم عّيل بن أيب ط
أيب بكر و عمر، و إنام جعلنا ذلك تنبيها قبل النظر لتعلموا أن التمييز و املعرفة يف 
تقديمه حيّثان عىل الفحص و النظر، و ألن قوما دعاهم التعّصب و احلمق إىل ان 

عليه،  اهللاجعلوا إفراط من أفرط فيه، و خالف من خالفه تنّقصا أليب احلسن صلوات 
 الفضل أوىل من النقص، و عىل التقديم أدّل منه عىل التقصري كام فأريناهم أن ذلك يف

 .قلنا يف عيسى بن مريم
حتى دعا قوما إىل أن زعموا أن كثرة اخلالف عليه يف عسكره و ] و بلغ التوهم إىل حد[

ما حدث من نكث الناكثني عليه يدل عىل أنه مل يكن له نفاذ يف التدبري و ال كان معه 
 .و رجاحة السياسة ما كان مع غريه عىل ما زعموا من حسن التأليف

و هذا غاية ما يكون من التعدي يف القول و اإلفراط يف ترك قّلة اإلنصاف و ذلك بأهنم 
مل يوقفونا من سوء تدبريه و خطأ سياسته عىل أمر معروف و ال عىل حديث يف ذلك 

ا منهم إىل نرصة اخلطأ أرادوا أن يوّجهوا ذلك بالقياس قصد] إنام[مأثور و مشهور، و 
 .و ميال إىل العصبّية و احلام

 :و هيهات أن ينالوا يف عّيل ما قصدوا إليه، و لو كان ما ذهبوا إليه صوابا قلنا 
فارتداد العرب قاطبة، و اجتامعها عىل الرّدة يف أيام أيب بكر أعظم و أدّل عىل اخلطأ يف 

عظم يف أيامه و كذلك فتنتهم أيام عثامن الرأي، و الغلط يف السياسة، ألن الفتنة كانت أ
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عىل عثامن أوجب و من أيب / 8/ أكرب و أجّل؛ فام قلتم]  عليه[أشد، و اختالفهم 

]  كتب[حسن أبعد ألن اخلالف عليه كان هو سببه و عّلته و ذلك مأثور مشهور يف 
عواره،  و ذلك أّن القوم خالفوه ملا ظهر من ضعفه و. اخلاصة]  كتب[العاّمة فكيف يف 

ء، و  و ملا حدث عندهم من هنمته و دعوى من اّدعى عليه تبديل السنن و استيثار الفي
ء، و إخراج أيب  ء بعد يش مرة بعد أخرى، و من يش]  عن رأيه[إيواء الطريد  و رجوعه 

 .  عنه اهللاذّر ريض 
هبت من فهذا عليكم يف عثامن قد وجب، و يف عّيل قد بطل،، فاحلمد هللاّ عىل تعريفه 

 .كفر، و قمع من عاند
و متى اعتّل أهل احلرية يف تنقيص أيب حسن بام حدث يف زمانه من اخلالف و الفتن، 

 .فذلك عليهم يف أيب بكر أوجب و لعثامن ألزم
و متى صّوبوا رأي عثامن يف كّفه عن احلرب و خّطئوا عليا يف إقدامه عىل القتال لزمهم 

يلزموه الضالل و اخلطأ إذ زعم أنه ]  ن[نع الزكاة أ ختطئة أيب بكر يف حماربته ملن م
 .يسفك الدماء و يقتل األنفس من أجل عقال لو منعوه

 .و منى صّوبوا أبا بكر يف رأيه، خّطئوا عثامن يف كّفه عن الدفع عن نفسه و دينه
 .فأين املذهب و املفّر و قد أحاطت بكم احلجج لو ال املعاندة و التعصب

عن نرصة أمري املؤمنني عىل    ن أسامة بن زيد ملا سئل عن عّلة قعودهو أبني من هذا أ
ال إله إال : عليه و سلم أن ال أقاتل من قال اهللاحلفت أّيام النبّي صّىل : أعدائه أّنه قال

 :و ذلك إنه كان يف رسّية يف بعض حماربة املرشكني فقتل رجال بعد أن قال. اهللا
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؟ فعاهد اهللاقتلته و هو يشهد أن ال إله إال : اهللاال رسول فق. اهللاأشهد أن ال إله إال 

 .عليه أن ال يقاتل أحدا يشهد الشهادتني اهللاصّىل  اهللارسول ] أسامة[
يف حماربة أهل القبلة،  اهللافأخطأ يف أّول مّرة يف احلكم يف قتل الكفرة، و غلط يف حكم 

   و أهل الصالة مل جيب قتاهلم إلقرارهمألن الكافر إنام وجبت حماربته إلنكاره الشهادة؛ 
و إنام وجب قتاهلم لبغيهم، فاحلكم يف أهل الصالة أن يكّف عن قتلهم إذا رجعوا عن 
بغيهم، و فاءوا إىل أمر رّهبم كام أن احلكم يف أهل الكفر أن ال يقاتلوا إذا رجعوا عن 

 .كفرهم
يف إمساكه، فغلط أسامة  من اخلطأ يف إقدامه و مل يدرك الصواب] أسامة[فلم يسلم 

 ].مجيعا[الضعيف يف احلكمني 
عىل أن هذا من قول أسامة يدل عىل ختطئة أيب بكر يف رأيه؛ ألن أبا بكر قد رأى حماربة 

 .من أقّر بالشهادة و صّىل القبلة
و العجب أن اخلالف عىل أيب بكر كان يف هذا الرأي أكثر، ألن عاّمة أصحاب النبّي 

عليه و سلم  اهللاسلم أسندوا رأهيم يف خالف أيب بكر إىل النبّي صّىل  عليه و اهللاصّىل 
ال إله إال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: عليه يقول اهللاسمعنا النبّي صّىل : فقالوا

 .اهللا، فإذا قالوها منعوا مّني دماءهم و أمواهلم إّال بحقها و حساهبم عىل اهللا
اخلالف، و أعظم يف الشبهة مما رواه حممد بن مسلمة أنه  فكان هذا من قوهلم أكرب يف

إذا رأيت فتنة فاّختذ سيفا من خشب و ارضب : عليه و سلم يقول اهللاسمع النبّي صّىل 
 .بسيفك احلائط 
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مع   عّيل مع احلق و احلق«: عليه و سلم قال اهللامع روايتكم الظاهرة أّن النبّي صّىل 

 !.قائدها و دليلها عّيل بن أيب طالب؟]  حرب[فكيف تكون فتنة »  عيلّ 
إن وليتموها أبا بكر : عليه و سلم أنه قال اهللامع روايتكم املشهورة عن النبّي صّىل 
، و إن وليتموها عمر وجدمتوه قويا يف بدنه اهللاوجدمتوه ضعيفا يف بدنه قويا يف دين 

 .يسلك بكم املحّجة البيضاء ، و إن وّليتموها عليا هيدكم طريق احلق و اهللاقويا يف دين 
عليه و  اهللاصّىل  اهللافقبلوا هذا الرأي من أيب بكر من غري أن يسنده هلم إىل رسول 

/ 9/ سلم، و ال يستشهد عليه أحدا من طريق األثر، و شّكوا يف مثله، و مل يصّوبوا
ع إسناد ء  م حماربته من بغى و نكث و شّق العصا و استأثر بالفي]  عّيل يف[نظريه يف 

عليه    اهللاإنه لعهد النبّي صّىل «: عليه و سلم، و قوله اهللاإىل أمر النبّي صّىل ]  فعله[عّيل 
و شهادة املهاجرين و األنصار له بام قال . »إّيل أن أقاتل الناكثني و القاسطني و املارقني

و إنام قّدمنا [فيهم عامر بن يارس، و أبو أّيوب األنصاري، و أهل الفضل و السابقة ] و[
املعاندة و ] ليس إال[لتعلموا أن شأن من ذهب عن فضل أمري املؤمنني ] هذه املقدمة

 .اّتباع اهلوى دون احلّجة
 ] بيان بدء بيعة أيب بكر، و بيانه و إبانته عن نفسيته و شخصيته[

مل  فارجعوا اآلن إىل النظر يف بدء بيعة أيب بكر، و كيف كان السبب لتعلموا أن القوم. 
 .يميلوا إليه تفضيال له عىل عّيل بن أيب طالب، و ال جعلوا ذلك عّلة للتقدمة

و لسنا نحتّج عليكم بام روته الرافضة من أن بيعته كانت عىل املغالبة و القهر دون 
و الذي رويتم أن القوم ملّا بلغهم اجتامع األنصار و تأمريهم سعدا،    االجتامع و الرفق

 .يعة عن غري شورى و ال اجتامع و ال نظرمضوا و بادروا بالب
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إن القوم ملّا بلغهم : فالتمسنا طلب املخرج، و تأّولنا ما رويتم تأويال حسنا، فقلنا

اجتامع األنصار، و ما بدءوا به من اخلالف بادروا بالبيعة أليب بكر خمافة االنتشار و 
 .ّرشها اهللافلتة وقاه  كانت بيعة أيب بكر: و لذلك قال عمر   االختالف و فساد القوم

لتعلموا أن القوم مل يميلوا إىل أيب بكر بالتقديم، و ال وجبت ]  بذلك اهللاو إنام أنطقه [
اإلمامة بالتفضيل، و ال اّدعى ذلك له أحد علمناه و إنام كانت عّلتهم يف ذلك ]  له[

أن اإلمامة يف ] و[عليه  اهللاصىل  اهللالقرابة من رسول ]  و بيان حق[دفع قول األنصار 
 .قريش حمصورة، و عىل غريهم حمظورة

و لسنا نحتّج عليكم إّال بسالحكم، و ال نأخذكم إال بام رويتم لتعلموا أن احلق قوّي، 
 .و أن الباطل وهّي 

فقد أبان عن » وليتكم و لست بخريكم«: و مما حيقق ما قلنا و يصّدقه قول أيب بكر
 .  يف مقالتكم نفسه بخالف ما قلتم، و كّذبكم نصا

كان . نسبا]  لست بخريكم: [معناه» وليتكم و لست بخريكم«: فإن زعم قوم أن قوله
هذا من التأويل خطأ، ألن اخلرب متى خرج مرسال عاّما، و محل عىل اخلصوص بطلت 

يف القرآن و  اهللاعلم أخبار    حجّية األخبار؛ و سقط االحتجاج باآلثار فلم ينتج
عّلق كل مبطل بمثل هذه العّلة و جعل العاّم خاّصا، و اخلاص سقطت املناظرة و ت

وليتكم و لست : عاّما، و لو ساغ هذا التأويل لساغ مثله يف اخلرب، لو جاء عن أيب بكر
 .  بخريكم

لست، بخريكم دينا : يقول. بىل: قلنا. لو قال هذا مل يكن للتاويل مساغ: فإن قال قائل
نفس الوالية، فإنام كنت خريكم دينا بنفس السبق و  فيام مىض و لست بخريكم دينا يف
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لست بخريكم دينا، يريد أين مل أكن خريكم دينا من أجل : و معنى قوله. اهلجرة

 .واليتكم
من األّول ألّنه ذكر الوالية يف كالمه و مل يذكر النسب، و الكالم ] خطأ[و هذا أشد 

اّدعى أمرا معّينا ال يوصل  عىل عمومه يلزمكم خمرجه و ظاهره، فمن اّدعى اخلصوص
يدل عليه [إىل علمه إّال بأمر ظاهر أو خرب منصوص، و قائل هذا مل يذهب إىل معنى 

غري أن ضيق الباطل يدعو صاحبه إىل ]  ظاهر الكالم، أو خرب منصوص يبّني املراد منه
 .مثل هذا التأويل

مشاجرة   يكن بينهم و ذلك ألن نسب أيب بكر كان معروفا عند القوم غري جمهول، و مل
يف النسب، و ال شبهة فيحتاج أبو بكر إىل ذكره و نعته فهذا من قوله حمال، و قد علموا 
مجيعا أن أبا بكر ليس بخريهم نسبا، و ال معنى هلذا التأويل أكثر من التلطف إىل 

 ]. عن نفسه[احليلة، و إنام قال أبو بكر ذلك عندنا عىل جهة اإلبانة 
توهم أن الوالية كانت أليب بكر عىل جهة التفضيل و التقدمة، فأبان    فإن بعض الناس

عن نفسه، و نفى غلط الناس يف ذلك و خطأهم و تعّدهيم و رّدهم إىل احلق، و وقفهم 
أن حيمل الناس عىل الصواب فيه و يف غريه، / 10/ عليه ألن هذا كان طريقه و مذهبه

وّليتكم و لست بخريكم فال جتعلوا : فقالو يبّني هلم احلق عند تركه و الذهاب عنه، 
 .أين أفضل و أحق من غريي: واليتي سببا لغلطكم و قولكم

إّنام كان ذلك منه عىل حّد : و قد احتال قوم أيضا هلذه الكلمة حيلة أخرى، فقالوا
التواضع و النصفة، و ترك التزكية، ألن املؤمن ال يمدح نفسه و ال يزّكيها عىل لسانه 

وا َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم بَِمِن اتَّقى«: تعاىل اهللالقول   ].53: النجم/ 32[»  َفال ُتَزكُّ
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و هذا يف التأويل أوضح خطأ من األول مع ما يلزم قائله من النقص و ذلك ألن 
التواضع ال يكون يف الكذب و ال اإلنصاف يكون عىل نفي مصري احلق، ألن هذا 

ف يكون من غريه كذبا و منه تواضعا؟ و ال جيوز القول من غري أيب بكر كذب؛ و كي
عليه و سلم  اهللاتواضعا و قد علمتم أن النبّي صىل » لست بمؤمن«: أن يقول املؤمن

أرسلت إليكم و لست «: كان أكثر اخللق تواضعا و إنصافا، و ال جيوز أن يقول
و    ت بزكّي لس: عىل التواضع و النصفة، و ليس من التواضع أن يقول الزكّي » بخريكم

املؤمن لست بمؤمن؛ و الصالح لست بصالح؛ و الفاضل لست بفاضل؛ و إنام 
التواضع يكون باإلمساك عن ذكر نفسه و مدحه هلا و حسن املحاورة و املساواة، 

 .بحسن العرشة
يف تفضيله   ما حّجتكم:   ثم نرجع إىل املقّدمني أليب بكر عىل أيب حسن باملسألة، فنقول

أيب طالب؟ فإن جلئوا إىل اجتامع الناس عىل أيب بكر و هي من أكرب عللهم  عىل عّيل بن
إن تقديم الناس له قد رشحنا سببه، و إن اختيارهم له ال يوجب له الفضل : قلنا هلم

عىل غريه، و إنام سألناكم عن إبانة فضله عىل غريه قبل االختيار له، و إال فإن مل يكن 
اختاروه ألنه «: عّيل بن أيب طالب مل يكن لقولكم قبل االختيار فاضال مقدما عىل

 أفضل معنى يثبت النسب؟
و . كان فاضال لفعل غريه، ألن اختيارهم له فعلهم]  له[و إن زعمتم أن باختيارهم 

اجلواب إنه لو كان باختيارهم فاضال مقدما، لكان قبل االختيار منقوصا مؤخرا، [
الختيارهم بذلك ]  كي يكون[يلة مشهورة فأرونا فضله عىل عّيل و تقدمه عليه بفض

قد كانت له : فإن قالوا. مستحقا، و باإلمامة أوال، و إال فلم نسّلم لكم ما اّدعيتم أبدا
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عن ]  كان[فضائل ال يعرف عليها، و عّيل ال يعرفها، غري أّنا نعلم أن اختيارهم له 

عوا عىل أيب بكر لعّلة ال أمج: يقال هلم فام الفرق بينكم و بني من قال. تقديم و تفضيل
أقف عليها، إال إين أعلم اهنم مل جيمعوا عليه ألنه كان أفضل، و لو كان قبل االختيار 
أفضل من عّيل لبان ذلك و شهر، و لكان ظاهرا غري مكتم، و لو كان اختيارهم لعلة 

منكم  منا أمري و: تفضيله و كانت إمامة املفضول غري جائزة ملا جاز لألنصار أن يقولوا
أنا أبايع : أمري، و لكان حراما عىل أيب بكر أن يمد يده إىل عمر و أيب عبيدة و يقول

صالته بالناس أيام حياة رسول : الدليل عىل ما قلنا: فإن قالوا. أيكم شاء فليمّد يده
مري أبا بكر : عليه و سلم لعائشة اهللاعليه و سلم، و قول النبّي صىل  اهللاصىل  اهللا

 .لناسيصّيل با
هذا خرب جاء عن عائشة مل تقم حّجته و مل تلّقه األّمة بالقبول، عىل أنا متى سلمنا : قلنا

لكم احلديث مل جيب به تقدمة أليب بكر عىل عّيل، و متى نظرنا يف آخر احلديث احتجنا 
 اهللاأن رسول : إىل أن نطلب للحديث خمرجا من النقص و التقصري و ذلك ان يف آخره

عليه و سلم ملّا وجد إفاقة و أحّس بقّوة خرج حتى أتى املسجد، و تقدم فأخذ  اهللاصىل 
 .بيد أيب بكر فنّحاه عن مقامه و قام يف موضعه

هذا من فعله يدّل عىل أن ذلك مل يكن عن أمره و دليل عىل هتمة : فقالت الرافضة
الرسول صىل اخلرب بل يوجب اليقني و العلم بأن األمر له بالصالة لو كان تلقيا  عن 

و العّلة حتى نّحاه و صار يف موضعه، و / 11/ عليه مل خيرج باملبادرة مع الضعف اهللا
 .لو كان ذلك عن أمره لرتكه و صّىل خلفه كام صّىل خلف عبد الرمحن بن عوف
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و قد شهدتم مجيعا أن صالته خلف عبد الرمحن بن عوف ال توجب له تقديام عىل عّيل 

 .خل حديثكم من الوهن و الضعف و الشذوذمع ما يد. بن أيب طالب
كيف قبلتم قول عائشة يف الصالة و : و قد عارضتكم الرافضة يف حديثكم، فقالت

جعلتموها حّجة، و مل تقبلوا قول فاطمة يف فدك، و شهادة أم أيمن هلا و عّيل بن أيب 
 .عليه و سلم باجلنّة اهللاعنه، و قد شهد هلا النبّي صىل  اهللاطالب ريض 

و كذلك احلّجة يف : قلنا لكم! إن احلكم يف األصول ال جتب بشهادة امرأة: فإن قلتم
الدين ال يثبت بقول امرأة، و لئن كانت صالة أيب بكر بالناس توجب له التقدم عىل 
من صّىل خلفه، فصالة عمرو بن العاص بأيب بكر و عمر توجب له التقدم عليهام، و 

معة للصالة و غريها و هذا اخلرب جممع عليه، فلم يكن لعمرو مع الصالة الوالية اجلا
 .عنه اهللاعند أحد منهم عّلة يّدعيها يف تقديم أيب بكر عىل عّيل ريض 

لو جاز أن يوّىل املفضول عىل الفاضل جلاز : فلجأ بعض أهل النظر إىل القياس، فقال
من هو  أن يرسل مفضول إىل فاضل، و لو جاز ذلك جلاز أن يكون يف زمن الرسل

 .أفضل منهم، فرجع هذا بعد إىل فعل الناس فجعله حّجة من طريق القياس
 :إن جوابك هذا قد انتقض من وجوه: فقلنا له

غيبه، و   ألن اإلمام ال يشهد عىل   إن اإلمامة ال تشبه النبّوة، و هي باإلمارة أشبه: أّوهلا
ه و سلم قد يشهد عىل غيبه و علي اهللاقد جيوز عليه التبديل و التغيري، و النبّي صىل 

لو جاز أن يوّىل إمام ال يشهد عىل : يؤمن تبديله و تغيريه، فهل جيوز لقائل أن يقول
 .  غيبه جلاز أن يرسل رسوال يشهد عىل نفسه
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رسوال ال يؤمن  اهللاو لو أمكن أن يكون إمام ال يؤمن تبديله و تغيريه، أمكن أن يرسل 

قياس منتقض فاسد، و اإلمامة ال تقاس بالنبّوة، و قياس تبديله و تغيريه، فهذا عندهم 
و عليه االّتباع، و تلك منزلة  اهللاإلمامة اإلمارة ألن اإلمام ليس له أن يتعدى حكم 

اإلمام، و اإلمام قد يوّىل ] ظ[األمري و األمري ال يشهد عىل نفسه كام ال يشهد عىل غيبه 
 .و يعزل و يصيل و تلك منزلة األمري

فهل جيوز تولية املفضول عىل الفاضل؟ و ذلك يف الدين جائز صحيح و من : قلنا
عليه و سلم عمرو  اهللاختيار األّمة غري فاسد عىل حسب ما كان من اختيار النبّي صىل 

ابن العاص و توليته عىل أيب بكر و عمر يف غزوة ذات السالسل، و مل يوجب جتويزه 
سلم مفضوال إىل من هو أفضل منه، قياسا عىل إمارة عليه و  اهللاصىل  اهللابعثة رسول 

املفضول عىل الفاضل، و لو كان ما قلتم جائزا لكان هذا لكم ألزم ألن اختيار النبّي 
 .اهللاأقرب و أوىل من اختيار الناس باختيار  اهللاعليه و سلم إىل اختيار  اهللاصىل 

ن عمرو بن العاص متى بّدل و غّري عليه و سلم أل اهللافعل ذلك النبّي صىل : فإن قالوا
 .عليه و سلم و ذلك بعد موته غري جائز اهللارجع أمره إىل النبّي صىل 

تولية اإلمام املفضول جائزة من اختيار األّمة ألنه متى بّدل و غّري رجع أمره إىل : قلنا
عليه و  اهللا األّمة يف عزله و تولية غريه، و لو كانت تولية املفضول جائزة أّيام النبّي صىل

عليه و سلم إذ كان حّيا لكان هذا  اهللاسلم ألنه متى غّري املوىل رجع أمره إىل النبّي صىل 
إذ كان حيا  اهللانبيا إىل الفاضل أوكد، ألنه متى عىص و غّري رجع أمره إىل  اهللايف إرسال 
 .ال يموت

 .انقىض القول يف إمامة املفضول
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ملؤلف، و وصف بيعة الناس ألمري املؤمنني عليه السالم، طريقة انعقاد اإلمامة بنظر ا[

و اهنا كانت أقوى بيعة أركانا و أعظمها حّجة و أوضحها سنة و أوكدها سببا و 
كيف كان سببها لتعلموا ] أهنا[إمامة عّيل و    واصفون/ 12/ و نحن]. أقومها طريقة

ركانا، و أوضحها سنّة، و أن إمامته كانت أقوى إمامة سببا و أثبتها قّوة و أقواها أ
 .أعدهلا سبيال، و أعظمها حّجة

إن سبيل اإلمامة و سببها أن تكون برأي أهل الفضل و السابقة و من بمثلهم يزول 
 .التهمة و الريبة، و تثبت احليطة و النصيحة

و سنّة اإلمامة أن تكون شورى بني أهل الفضل و العدالة و العلم و املعرفة بحكم 
: الشورى/ 38[» َبْينَُهمْ   َو َأْمُرُهْم ُشورى«: تبارك و تعاىل اهللانّة لقول الكتاب و الس

42.[ 
و سنّة اإلمامة أن ال يكون الناظرون فيها يظهر كل إنسان منهم لنفسه الطلب هلا و 
الرغبة فيها ألن هذا املعنى يدعو إىل االختالف و يوجب الظنّة و التهمة، و يكون سببا 

 .ةلالنتشار و الفتن
و من سببها أن يكون متى بدأ بعقدها لرجل و توّالها مجاعة موصوفون بالسرت و 
العدالة معروفون باخلري غري مّتهمني أن يسّلم الباقون إّال أن يكون عندهم حّجة يف أن 

تتبّني حّجة ]  و مل[املوّىل ال يستحقها، و أن غريه أوىل هبا، فمتى مل يظهر منهم طعن عليه 
 .كان عليهم الرضا و التسليم أو دليل واضح

 .هذه الرشائط فيمن اجتمعت لتعلموا صّحة ما نقول] وا[فانظر 
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و قد وصفنا لكم بيعة أيب بكر و كيف كان سببها و اهنا كانت عىل العجلة دون 

عمر و أبو عبيدة، و أهنم : االنتظار و املشورة، و أن الذي توّىل عقدها رجالن يف البدء
و    بعد أن كان العقد لألنصار و ما كان من خالف سعد و يمينه سعوا فيها و طلبوها

 .  قول سلامن و غريه
 .و روي أن عّيل بن أيب طالب مل يبايع أشهرا من غري أن يظهر إنكارا و ال سخطا 

يف أن عقد اخلالفة لعمر إنام كان من أيب بكر خاّصة، كام كان عمر عقدها أليب بكر يف [
ثم كانت بعده بيعة ]. ل واحد منهام لآلخر تداوال و تشاطرايوم السقيفة، فجلبها ك

و يف هذا مقال يسبق إىل القلب  - أبو بكر، كام عقدها هو أليب بكر]  له[عمر فعقدها 
: فأظهر املسلمون اإلنكار لذلك و التسّخط و قالوا -  يدفع بلطيف احلجج و املخرج

 .أهلك وّليتهم يا رب خري: فقال!! وّليت علنا فّظا غليظا
و عّيل يف ذلك الوقت ساكت، و لو كان ممن يرغب يف اإلمامة عىل غري طريقها، و بغري 

بعينه، و لكان   الفتنة لكان هلذا املوضع -كام قال اجلاهلون -حيب]  كان[حقها  و 
فلم يكّف عن ] هلا و التصدي لطلبها[من األنصار من حمبته ] ظهر[ما كان ]  يظهر منه[

 .المة و انتظارا لرجوع القوم إىل احلق و جمتمع الكلمة ذلك إال طلب الس
 .ثم جعلها عمر شورى بني ستة فوّجهت إىل عثامن بام قد عرفتم

فهذا موضع الكالم و الشبه، و موضع النكت الغامضة، ال ما تعّلقتم به من التفضيل 
 .و التقدمة

داّكهم عليه و إحلاحهم إرساع الناس بعد قتل عثامن إىل اإلمام عّيل بن أيب طالب، و ت[
به ألن يبسط يده ليبايعوه، و تقريضهم إّياه بتعّينه لإلمامة و اخلالفة، و إبائه عن ذلك، 
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ثم ازدحام الناس عليه، ثم إمتامه احلّجة عىل طلحة و الزبري، ثم رشطه عىل الناس أن 

إياه يف  عليه و آله و سلم، ثم مبايعة الناس اهللاصىل  اهللايبايعوه يف مسجد رسول 
 ].املسجد

 .عىل طريقة واحدة يف الكف و الرضا عند اجتامع الكلمة]  كان[عنه  اهللاو هو ريض 
كأّنه  - فلام قتل عثامن و قد كان عّيل قبل ذلك معتزال له ملا كان منه يف أيب ذّر و غريه

زوم ل]  يثّبته عىل[عنه مطبوع عىل الصواب، مؤّيد بملك جينّبه طرق اخلطأ و  اهللاريض 
االستقامة و الصحة ال يقدر أحد أن يرينا يف فضله تناقضا، و ال يف قوله اختالفا، 

 .-وجهه و أعىل يف اآلخرة درجته اهللافبّيض 
فلام قتل عثامن تداّك الناس عىل عّيل بن أيب طالب بالرغبة و الطلب له بعد أن أتوا 

 .  عليه و سلم اهللاصىل  اهللامسجد رسول 
ن و األنصار و أمجع رأهيم عىل عّيل بن أيب طالب باإلمجاع منهم أّنه و حرض املهاجرو

 .أوىل هبا من غريه، و أنه ال نظري له يف زمانه فقاموا إليه حتى استخرجوه من منزله
إن الناس قد اجتمعوا عىل : ، فقال لهاهللاو مىض عّيل بن أيب طالب إىل طلحة بن عبيد 

و سنّة  اهللاعتهم، فابسط يدك يبايعك الناس عىل كتاب أن يبايعوا يل و ال حاجة يل يف بي
أنت أوىل بذاك مّني، و أحق به لفضلك و : عليه و سلم، فقال له طلحة اهللاحممد صىل 

قال / 13/ سابقتك و قرابتك، و قد استجمع لك من هؤالء الناس ما قد تفّرق عيلّ 
ال تؤتى من  اهللافّن ذلك فو ال ختا: إين أخاف أن تغدر يب و تنكث بيعتي، قال: له عيلّ 

 .عّيل به كفيل اهللا: عليك بذلك كفيل؟ قال اهللا: ء تكرهه، قال قبيل بيش
 .فأتى الزبري، فقال له مثل ذلك، و رّد عليه مثل طلحة
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 .فمىض عّيل بن أيب طالب إىل منزله إرادة التأّين و التوكيد

 :داره، و قالوا له فرجع الناس إليه و هم متوافرون جمتمعون فاستخرجوه من
 :ابسط يدك نبايعك؟ فقبضها و مّدوها، و ملا رأى تداّكهم عليه، و اجتامعهم، قال

 .عليه و سلم ظاهرا، فإن كرهني قوم مل أبايع اهللاال أبايعكم إال يف مسجد النبّي صىل 
 .فأتى املسجد و خرج الناس إىل املسجد، و نادى مناديه

ملتخّوف أن يتكّلم بعض السفهاء، أو من قتل  اهللا و إين: فريوى عن ابن عباس أنه قال
ال حاجة لنا بعّيل : عليه و سلم، فيقول اهللاصىل  اهللاعّيل أباه أو أخاه يف مغازي رسول 

 .بن أيب طالب فيمتنع من البيعة
 .فلم يتكلم أحد إال بالتسليم و الرضا: قال

 :عنه اهللاثم قال يف بعض كالمه ريض 
  حتى أكرهتموين   عليه و سلم اهللارها للحكومة بني أّمة حممد صىل كا اهللاكنت و 

عليها، و دخلت منزيل فاستخرجتموين، و قبضت يدي و بسطتموها، و تداككتم عّيل 
كتداّك اإلبل عند ورودها، حتى خشيت أن يقتل بعضكم بعضا، و خفت أن ال 

طائعني غري مكرهني، ثم  رّدكم حني اجتمع إّيل مألكم، فبايعتموين اهللايسعني عند 
خالفني منكم خمالفون، و نكث ناكثون، عىل غري حدث أحدثته، و قد سمعت النبّي 

ما من وال ويل من أمر أّمتي شيئا إال جاء يوم القيامة حتى : عليه و سلم يقول اهللاصىل 
 يوقف به عىل حّد الرصاط، ثم ينرش كتابه فتقرأه املالئكة، فإن كان عادال نجا، و إن

 .كان جائرا هوى، ثم ينتفض به الرصاط انتفاضة إىل الدرك األسفل من النار
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عليه و سلم سمعتم قويل و أطعتم أمري، أقمتم عىل  اهللافإن أنتم معارش أّمة حممد صىل 

بيني و بينكم و هو  اهللاملحّجة البيضاء، و إن أبيتم عاقبتكم بسيفي هذا حتى حيكم 
 .  خري احلاكمني

يعه طلحة و الزبري، ثم املهاجرون و األنصار، ثم قام فخطب اخلطبة فأول من با
أمري [املعروفة بالفضل عىل اخلطب و الكالم الذي ال يعرف مثله ألحد  فلام فرغ 

 :من خطبته، قام خزيمة بن ثابت األنصاري ذو الشهادتني، ثم قال]  املؤمنني
 اهللاصىل  اهللانا رجال اختاره لنا رسول إّنا قد تشاورنا و اخرتنا لديننا و دنيا: أهيا الناس

ذهب النعم، و لو اّتبع اهلوى ذهبت  اهللاعليه و سلم فبايعناه، و لو استوى عباد 
الشورى و لو جاز التنازع ذهب التسليم، إن املدينة دار اإليامن و اهلجرة، و هبا احلّكام 

 .ء عىل الناس و لسنا من أمر عثامن يف يش
رأيي لكم و نصحي   قد عرفتم: فقال -و كان عقبيا بدرّيا -  ابن التيهانو قام أبو اهليثم 
عليه و سلم، و قد جعلنا هذا  اهللاصىل  اهللامن رسول ]  يل[كان ]  الذي[إّياكم، و مكاين 

عليه و سلم، و أقدمكم إسالما، و أكثركم علام،  اهللاصىل  اهللاألمر إىل أوالكم برسول 
أن جيمع به  اهللا، و أنصحكم لألّمة، و أعرفكم بالسنّة، و عسى اهللاو أفقهكم يف دين 

فقالوا . األلفة، و حيقن به الدماء، و يصلح به ذات البني، و يظهر به ما درس الظاملون
 .قد أجبنا إليه و عرفنا فضله: مجيعا

عرفوا إهنم مل يعرفوا احلق فيسارعوا إليه، و مل ي: فلّام بلغه خرب من ختّلف عن بيعته، قال
 .  الباطل فيخذلوا من آتاه

 .فخّىل سبيلهم و مل يكره أحدا عىل بيعته
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خطبة اإلمام عّيل بن أيب طالب عليه السالم ملا بلغه مسري طلحة و الزبري و عائشة إىل [

البرصة و إخباره عن نفسيتهم و مآل أمرهم و قصة نباح كالب احلوأب عىل عائشة و 
 ]اضطراهبا

عنه و عن مجيع املؤمنني مسري طلحة و الزبري و عائشة إىل البرصة  اهللافلام بلغه ريض 
عليه و سلم  اهللاحممد النبّي صىل / 14/ و أثنى عليه و صىل عىل اهللاصعد املنرب فحمد 

 :فقال
قد سارت عائشة و الزبري و طلحة، و كل يّدعي األمر دون صاحبه، يطلبه طلحة ألّنه 

لئن  اهللافو !! إّال أنه أحّق باخلالفة ألنه ختن عائشة ابن عّم عائشة، و ال يرى الزبري
ليرضبّن طلحة عنق الزبري، و الزبري عنق  -و ال يرون ذلك أبدا - ظفروا بام يريدون

إن راكبة اجلمل ال تصعد عقبة  و ال تنزل  اهللاو !! تنازعا  شديدا عىل امللك!! طلحة
ها و من معها متالف اهللكة، يقتل و سخطه حتى تورد نفس اهللامنزال إّال إىل معصية 

لتنبحنها كالب احلوأب، فهل يعترب معترب  اهللاو هيزم ثلثهم، و يتوب ثلثهم، و    ثلثهم
 أو يتفّكر متفكر؟

إن طلحة و الزبري ليعلامن أهنام خمطئان و ما جيهالن، و لرّب عامل قتله جهله و  اهللاو 
 .علمه معه ال ينفعه

ه األنباء ففيها التبيان و الشفاء، و تفّهموا ما يرد عليكم من هذ اهللافتدّبروا رمحكم 
اهلدى، و ال يذهبّن عنكم صفحا لتعلموا أن أموره مبنّية عىل يقني متقّدم، و علم ثاقب 

ال هين عند الشدائد و ال يفرت عند النوازل، أمره يف التقدم و البصرية أمر . و حّجة بالغة
رت عند اإلقدام، و ال يفّرق بني حاله أيام النبّي صىل واحد ال يضجع يف القول، و ال يف
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عليه و سلم، و بني هذه احلال يف اجلهد و االجتهاد، و القّوة و العزم و البصرية يف  اهللا

لتعلموا أن أعامله مبنّية عىل أساس اليقني، و أموره ]  فالحظوا أحواله[مجيع أموره 
أموره ال ]  أن[فعال ال يبّينها إّال علم نافذ و ماضية عىل البصرية يف الدين، و أن هذه األ

ثم . و املالئكة اهللاتتسق و ال تتفق إال ملن اعتمد عىل الثقة و املعرفة، و أّيد بالنرص من 
 .» اهللاإنه مل ير إال قتاهلم أو الكفر بام أنزل «: عىل املنرب]  عليه السالم[قوله 

 .يقدم أحد عىل تكذيبه، فأين هذه إال لهال جيرتئ من خالفه أن يّدعي مثل هذه و ال 
و سلم   عليه اهللاإنه لعهد النبّي صىل «]:  أنه كان يقول: [ثم نتبع هذا الكالم بأن نقول

فهل جتد ملن خالفه مثل هذه الدعوى »  إّيل أن أقاتل الناكثني و القاسطني و املارقني
رها من سمعها، و يستدّل عىل قبل النظر يف احلّجة؟ و ما جتد هلم إال علال ملّفقة ينك

و !! ريبة القوم هبا و ضعفهم عند ذكرها، فمرة يطلب بدم عثامن، و مرة بايعنا مكرهني
مع ما يرد عليهم من االحتجاج، ممّن رأى االختالف يف !! مرة جئنا لنصلح بني الناس

: قوهلم و التناقض يف منطقهم، و ما تروون من تلّون عائشة، و روايتكم عنها مّرة
 ].كذا[أخرج لإلصالح، و مرة تعزم عىل الرجوع عند تذّكر اخلطأ، و عند التوقيف هلا 

عن الشعبي، عن ابن ]  بأسانيدكم[هذه روايتكم ظاهرة مكشوفة يف ماء احلوأب 
و هو ماء  -طرقت عائشة و طلحة و الزبري ماء احلوأب و من معهم ليال: عباس، قال

: احلوأب، فنفرت صعاب إبلهم، فقال قائل لبني عامر بن صعصعة، فنبحتهم كالب
 .أهل احلوأب ما أكثر كالهبم اهللالعن 

هذا ماء احلوأب، : بن الزبري اهللاأّي ماء هذا؟ فقال حممد بن طلحة و عبد : قالت عائشة
عليه  اهللاصىل  اهللاال صحبتكم رّدوين رّدوين، إين سمعت رسول  اهللاو : فقالت عائشة
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بكالب ماء يدعى احلوأب قد نبحت عىل امرأة من نسائي و هي كأين «: و سلم يقول

 .رّدوين» ثم دعا عليا فناجاه بام شاء: لعلك أنت يا محرياء، قالت: يف فئة باغية، ثم قال
 .ذات بينهم اهللا، يراك الناس و املسلمون فيصلح اهللامهال يرمحك : فقال هلا الزبري

 .ليس هذا بحني رجوع: و قال طلحة
: ليس هذا ماء احلوأب، و حلف هلا عىل ذلك، قالت: بن الزبري، فقال اهللاعبد ثم جاء 

و هل من شاهد يشهد عىل أن هذا ليس ماء احلوأب؟ فأقاموا مخسني رجال من 
األعراب يشهدون أّنه ليس ماء احلوأب، و جعلوا هلم جعال، و كانت أّول شهادة زور 

 .  أقيمت يف اإلسالم
و اعلموا أن مثل هذه األخبار ال !! ليذّكر من كان له قلب فليعترب من به حيوة، و

و إنام [تكون مفتعلة، و كيف أفتعل مثل هذه األخبار يف عائشة و مل يفتعل مثلها يف عّيل 
لتعلموا أّنه لو كان سبيلها التخّرص و التقّول جلاز ملن خالفه عليه مثلها، ]  مّهدنا ذلك

الكذب من عّيل و املهاجرين و األنصار أبعد، و و / 15/ و هذه روايتكم ال تدفعوهنا
 .من األعراب و الطغام، و جند املرأة أقرب

ملا  -و تقول هي» ستنبحها كالب احلوأب«: عنه و هو باملدينة اهللايقول عّيل ريض 
]  و ذكرت[» عليه و سلم اهللاسمعت النبي صىل «: -رأت املاء و نبحتها كالب احلوأب

 .»ثم دعا بعّيل فناجاه«]:  قالت ثم[ما ذكرناه آنفا، 
من أن عليا مل يقدم و مل حيجم، و مل يقل، و مل يسكت ] من هذا[هل يكون بيان أوضح 

 .عليه و سلم اهللاإّال بأمر من الرسول صىل 
 .ليرضبّن بعضهم بعضا  -يعني الزبري و طلحة - لئن ظفرا باألمر«: ثّم قوله
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 .عنه اهللااهلام عليها ما حيّقق قوله ريض و قد كان من تشاّحهام عىل الصالة و قت

استقبال الصحايب الكبري عمران بن حصني اخلزاعي و أيب األسود الدئيل أّم املؤمنني [
 ].عائشة بقرب البرصة و نصيحتهام هلا و وعظهام إّياها

و ذكروا أن عائشة ملا قربت من البرصة، لقيها عمران بن حصني اخلزاعي صاحب 
يا أّم : عليه و سلم، و أبو األسود الدئيل، فلّام دخال عليها قاال هلا اهللاصىل  اهللارسول 
 عليه و سلم خرجت من بيتك؟؟ اهللاصىل  اهللاأ بعهد من رسول ! املؤمنني

أ مل يبايع الناس البن عّم نبّيهم و وّيص رسوهلم و خري من تعلمون؟ فرتكت بلد 
قالت جئنا نطلب بدم !! تيت البرصة؟عليه و سلم و حرمه و أ اهللاصىل  اهللارسول 

لكنهم : قالت. ليس بالبرصة أحد من قتلة عثامن: فقال هلا عمران بن حصني!! عثامن
غضبنا !! مع عّيل بن أيب طالب، فجئنا لنقاتلهم فيمن تبعنا من أهل البرصة و غريهم

ما  و: لكم من السوط و العصا عىل عثامن، و ال نغضب لعثامن من السيف؟ فقاال هلا
 اهللاصىل  اهللاأنت من سيفنا و سوطنا و سوط عثامن و عصاه؟ إنام أنت حبيسة رسول 

أن تقّري يف بيتك، و تذكري ما يتىل فيه من آيات رّبك،  اهللاعليه و سلم و قد أمرك 
فرتكت ذلك و جئت ترضبني الناس بعضهم ببعض؟ و لست من طلب الدماء و 

 ء؟ حضور القتال يف يش
قتاال أهونه  اهللاإي و : قال! و هل أحد يقاتلني؟: فقالت! بعثامن منكو عّيل أوىل 

 !!.إنام جئت مصلحة أّمل و ال أشعث، و أمجع و ال أفّرق: الشديد، قالت
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إنام عّظمك و ّرشفك يف  اهللايا أّم املؤمنني فإن  اهللاّتقي : فقال هلا عمران بن حصني

عليه و  اهللاصىل  اهللاظي قرابة عّيل من رسول و احف اهللاأعني الناس ببني هاشم، فاّتقي 
 .سّلم و حّبه إّياه

عليه و سلم أباك، فريض و سّلم و مل خيالف و مل  اهللاصىل  اهللاقد بايع الناس بعد رسول 
ثم كان من أحداث عثامن، و أمر . ثم جعله عمر سادس سّتة فريض و سّلم   ينكث

 .الناس فيه قوال، و أكثرهم عليه حتّرضاالناس فيه ما قد علمت، و كنت أنت أشّد 
ثم بايعه طلحة و الزبري و الناس، و أتتنا كتبهم بذلك فرضينا و بايعنا، فام الذي بدا 

القيا طلحة فهذا كالم من خالفه : ء أكثر من أن قالت هلام فلم يكن عندها يش! لكم؟
و الناس عىل » الناسأتينا نصلح بني «: يدل عىل هتمة قائله و خطئه، من قوهلا] و هو[

هدوء و سكون، و سبيل استقامة و طاعة يف مرصهم و ما بينهم، فلام دخلوا املرص؛ أو 
غروا الصدور، و شّتتوا الكلمة و عّصبوا القبائل، و دعوا إىل خالف ابن أيب طالب، و 

 .قتلوا السبابجة و غريهم من أهل السوابق و الفضل
 .اويلهم، منّبهة هلم عىل مرادهم و بغيتهمفتدّبروا أفاعيلهم جتدوها ناقضة ألق

فهذه أحواهلم قد كانت مكشوفة ألهل الفطنة و املعرفة، ثّم انكشفت ألهل التقليد و 
احلرية ممن مل يكن له معرفة عند انكشاف احلّق، و حني وضعت احلرب أوزارها ازداد 

 التلهف و األسف أهل اإليامن و املقتدون باإلمام بصرية و يقينا، و رجع املفرطون إىل
و الندامة، و ارهتن املايض منهم بعمله، و تّربا الذين اّتبعوا من الذين اّتبعوا، و رأوا 

 .ينقلبون/ 16/ العذاب و تقطعت هبم األسباب، و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب



  
  
  
  
  
  

  ٣٥٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
إىل األخذ بام تعرفون، و اعرفوا للفاضل فضله، و للمحّق حّقه،  اهللافارجعوا رمحكم 

 .و كونوا مع الصادقني اهللاوا يف حزبه، فاّتقوا تكون
فلو أردنا أن نذكر لكم كل ما يف هذه األبواب بالتقّيص لطال ذلك، و لكنّا نذكر من 

 .كل باب مجلة كافية و صفات شافية
ثم انظروا يف سري أمري املؤمنني و حروبه، فاعتربوا بفعله و قوله، فإنكم جتدونه أوىف 

هلم سرية، و أحسنهم عفوا عند املقدرة، و أدعاهم إىل النصفة، و الناس بذّمة، و أعد
 .اهللاأصربهم عىل حمنة، و أصدعهم بأمر 

كتاب اإلمام عّيل بن أيب طالب عليه السالم إىل واليه عىل البرصة عثامن بن حنيف [
و بعض . األنصاري ملا صح عنده مسري طلحة و الزبري إىل البرصة و أمره إياه باحلسنى

 ]. رم أخالقه مع أصحاب اجلملمكا
و نكثهم و  -عند ما صّح عنده من مسري القوم إىل البرصة]  عليه السالم[   كتب

 :إىل و إليه بالبرصة -خروجهم من طاعته
عّيل أمري املؤمنني إىل عثامن بن حنيف أّما بعد فإن  اهللامن عبد : الرمحن الرحيم اهللابسم 

ثم توّجهوا إىل مرصك، و سائقهم الشيطان يريدون . نكثوا]  عليه[ اهللالنكثة ملا عاهدوا 
أشد بأسا و أشد تنكيال، فإن قدموا مرصك فادعهم إىل احلق  اهللابه، و  اهللاما ال يرىض 

و امليثاق الذي بايعوا عليه، فإن فعلوا فأحسن جوارهم،  اهللاو الرجوع إىل الوفاء بعهد 
لوا منه، و إن أبوا و متّسكوا بحبل النكث و مرهم باالنرصاف إىل املكان الذي أقب

 .  بينك و بينهم اهللافقاتلهم حتى حيكم 
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عنه ظفر هبم فلم جيهز عىل جرحيهم، و مل يفتح منازهلم، و مل يتبع  اهللاثم إن عليا ريض 

 .فيهم يف األحوال كلها اهللايّتبع حكم . املوّيل منهم، و مل يغنم أمواهلم
، و عامر بن يارس، و أمرمها بأن يكونا قريبا من عائشة فإذا ثم دعا بمحمد بن أيب بكر

انكشف القوم دنوا منها، و دفعوا الناس عنها، و يسرتوها، ألن ال يبدو للناس من 
 .أمرها ما ال حيّل حفظا هلا و رفقا هبا

ثم أخرى قد تعلموهنا ال يمكنكم دفعها، و ال يقبل قلوبكم غريها، أن الرجل القايس 
نهمك يف الّرش إذا نزل به ملك املوت رّق قلبه، و استغفر رّبه من معصية إن القلب، امل

 .عملها، أو شبهة إن كانت
قد علمتم أن عمر بن اخلطاب قد ندم يف مرضه عىل أمور كثرية، و دعا عّيل بن أيب 

 .إن بقيت رصت إىل التسوية بني الناس: طالب، فسأله عن رضائه عنه، و قال
إذا أنا زللت فقّوموين فإن يل شيطانا يعرتيني فإذا : ل يف بعض كالمهو هذا أبو بكر يقو

 .  غضبت فتنّحوا عنّي، ال أؤثر يف أشعاركم و ال أبشاركم
 .هل تعرفوين عدال؟ يقوهلا ثالثا اهللاأنشدكم ب: عمر يقول] هذا[و 

 .  و هذا الزبري و ما كان من نرصته عند توقيف عّيل له
عند ما اشتدت  -عنه و عن مجيع املؤمنني اهللاريض  -يلّ و ذكروا أن رجال قال لع

 يا أمري املؤمنني أي فتنة أعظم من هذه؟: من القوم]  ما بلغت[احلرب، و بلغت 
 ؟!!إن البدريني يميش بعضهم إىل بعض بالسيف

و الذي أكرم ! أ فتنة هذه و حيك و أنا قائدها و أمريها؟؟: عنه اهللافقال له عّيل ريض 
عليه و سلم، ما كذبت و ال كذبت، و ال ضللت و ال ضّل يب، و  اهللاحلق صىل حممدا با
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 اهللالرسوله و بّينها رسوله صىل  اهللاال زللت و ال زّل يب، و إين لعىل بّينة من ريب، بّينها 

 .عليه و سلم يل، و ليكّفرن عنّي ذنويب ما أنا فيه من قتاهلم
أماتني قبل ذلك  اهللالوددت أن : ائها، و قوهلاو هذه عائشة و ما تظهر من ندامتها و بك

 .بعرشين سنة
إىل   إن اجلنّة تشتاق: عليه و سلم يقول اهللاسمعت النبّي صىل : هذا مع قوهلا يف عّامر

 .أحدهم عّامر بن يارس : أربعة
و ما ! كيف كنت صانعة يا أّم املؤمنني لو أنه قتل عند مجلك؟: فقال هلا رجل من ثقيف

ما رأيت شيخا أخطأ منّي، و قد : طلحة و إقراره باخلطإ، و قوله عند املوتيؤثر عن 
ةً «: هبذه اآلية] بنا[ اهللاعنا  ِذيَن َظَلُموا ِمنُْكْم َخاصَّ / 25[» َو اتَُّقوا فِْتنًَة ال ُتِصيَبنَّ الَّ

 ].8: األنفال
جهاد من بغى  من الصرب عىل اهللاو عّيل مستبرش بام فعل، جاّد جمتهد مرسور بام رزقه 

 .عليه، مبّرش ألصحابه مرغب
مفقودا  اهللالقي / 17/ تلك حاله يف الّرساء و الرضاء، شاكر ذاكر صابر، حمتسب حتى

عليه و  اهللاعليه صالة تاّمة زاكية مرضية، و أحلقه بنبّيه حممد صىل  اهللاشهيدا صلوات 
 .آله و سلم تسليام

و الكفاية، و احلمد هللاّ عىل منّه و إحسانه محدا  قد قلنا يف اإلمامة بام فيه البيان] و[
 كثريا، و شكرا أبدا رسمدا
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البيان التفصييل ألفضلية اإلمام عّيل بن أيب طالب عليه السالم عىل مجيع البرش بعد [

األنبياء و الرسل، الحتوائه عىل أصول املكارم، و اشتامله عىل أساس املحاسن مما قد 
 ]. ه عن غريه، و احتياج غريه إليهتفّرق يف غريه، و استغنائ

و بعد فمن سألنا من أصناف أهل النظر يف تقديم عّيل بن أيب طالب عىل مجيع البرش 
فأثبتوا قولكم بحجج ال يمكن ]  ه[قد طعنتم فيام قلنا : و قال   بعد النبيني و املرسلني

 .دفعها، و أبينوا صاحبكم بفضيلة يكون هبا عىل غريه مقّدما
من أموره أمورا مكشوفة ال  -نستعني اهللاو ب -ك لكم علينا، و نحن ذاكرونذل: قلنا

 .، و هو حسبنا، و إّياه نسأل تأييدنااهللاتدفع، و حججا قوّية ال ترّد، و ما توفيقنا إال ب
فقد عرفتم أن فضل الفاضل، و منزلة املتقّدم، إنام يكون بفضل و تفضل باجتامع 

عىل الفضائل، فيجتمع فيه ما يتفّرق يف غريه، فال يكون له مناقب اخلري فيه، و احتوائه 
 ]. ه[مساو فيام مجع، و ال نظري فيام حوا 

 :و تفسري املناقب و اخلصال التي هبا جيب فضل الفاضل ما ال ينكرونه أمور أوهلا
و بدينه، و الذّب عن توحيده، و القيام بحّجته عىل من عند عنه، و يف حتقيق  اهللالعلم ب

ِذيَن ال َيْعَلُمونَ «: اهللاك يقول ذل ِذيَن َيْعَلُموَن َو الَّ  ] 39: الزمر/ 9[» َهْل َيْسَتِوي الَّ
ُر ُأوُلوا   َأ َفَمْن َيْعَلُم َأنَّام ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك اْحلَقُّ َكَمْن ُهَو َأْعمى«: و قال إِنَّام َيَتَذكَّ

: فاطر/ 28[» من عباده العلامء اهللاإنام خيشى : و قال] 13: الرعد/ 19[» اْألَْلباِب 
35.[ 
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ال َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن «: اهللاثم بعده التقدم يف اإلسالم، و يف حتقيق ذلك يقول 

ِذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َو قاَتُلوا، َو كُ  ال� َوَعَد َقْبِل اْلَفْتِح َو قاَتَل، ُأولئَِك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَّ
 ].57: احلديد/ 10[»  اْحلُْسنى اهللا

َل «]:  تعاىل اهللا[ثم جهاد العدّو، و فيه يقول  املُْجاِهِديَن َعَىل اْلقاِعِديَن َأْجرًا  اهللاَفضَّ
 ].4: النساء/ 95[» َعظِيامً 
ْم بَِأنَّ َهلُُم اْجلَنََّة ُيقاتُِلوَن ِيف َسبِيِل ِمَن املُْْؤِمنَِني َأْنُفَسُهْم َو َأْمواَهلُ   اْشَرتى اهللاإِنَّ «: و قال

ْنِجيِل َو اْلُقْرآِن، َو َمْن َأْوىف   اهللا ا ِيف التَّْوراِة َو اْإلِ بَِعْهِدِه   َفَيْقُتُلوَن َو ُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحق�
وا بَِبْيِعُكُم الَِّذي باَيْعُتْم بِهِ اهللاِمَن  : التوبة/ 111[» َو ذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ  ؟ َفاْسَتْبِرشُ

9.[ 
َو «: تبارك و تعاىل اهللاثم الصرب عىل البأساء و الّرضاء، و كظم الغيظ، و فيه يقول 

ِذيَن َصَدُقوا، َو ُأولئَِك ُهُم  اِء َو ِحَني اْلَبْأِس، ُأولئَِك الَّ َّ ابِِريَن ِيف اْلَبْأساِء َو الرضَّ الصَّ
 ].2: البقرة/ 177[» ُقونَ املُْتَّ 

ِذيَن آَمنُوا[« : و قال َا الَّ وا َو صابُِروا َو رابُِطوا ] يا َأهيُّ ُكْم ُتْفِلُحونَ  اهللاَو اتَُّقوا [اْصِربُ » َلَعلَّ
 ].3: آل عمران/ 200[
ابِِريَن «:] و قال تعاىل[ ِ الصَّ ِذيَن إِذا َأصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة قاُلوا[َو َبرشِّ ا إَِلْيِه إِ : الَّ ا هللاَِِّ َو إِنَّ نَّ

ِْم َو َرْمحٌَة َو ُأولئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ   .» ] راِجُعوَن، ُأولئَِك َعَلْيِهْم َصَلواٌت ِمْن َرهبِّ
ُسلِ «:] و قال جّل و عال[  ].46:األحقاف/ 35[» َفاْصِربْ َكام َصَربَ ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
 ].3:آل عمران/ 134[» اظِِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعافَِني َعِن النَّاسِ َو اْلك«:] و قال عّز شأنه[

 .ثم العبادة بالزهد و الصوم و الصالة و املسارعة يف أعامل الربّ 
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فهذه مناقب الفضل، و منازل اخلري، فهي مذكورة يف القرآن باجلملة و التفسري، فمن 

 .هاالناس باجتامع]  عىل[حازها و مجعها فهو املتقدم هبا 
أفضلّية عّيل عليه السالم من غريه من جهة سبقه إىل اإلسالم، و اعتناقه به حيثام كان [

 ]. غريه يعبد األصنام
يف أيب بكر و عّيل، و قد أمجعوا أن    فنبتدئ بذكر تقّدمه يف اإلسالم فإن الناس خمتلفون

صديقنا يف أنه إال أهنم زعموا أن إسالمه كان و هو طفل فقد وجب ت   علّيا أسلم قبله
 .و دعواهم يف أّنه كان طفال غري مقبول إّال بحّجة . أسلم قبله
 .إّنه أسلم و هو بالغ، دعوى مردودة: و قولكم: فإن قالوا

اإلسالم قد ثبت له، و حكمه قد وجب بالدعوة و اإلقرار و لو كان طفال لكان : قلنا
أسامء الكفر و الضالل و يف احلقيقة غري مسلم، ألن أسامء اإلسالم و اإليامن، و 

 ] . و املجانني[الطاعةو املعصية، إنام يقع عىل العقالء البالغني دون األطفال 
مل يرسل رسوال إىل األطفال و املجانني، فلّام رأيناه قد  اهللاإن : أيضا]  أخرى[و حّجة 

إليامن و عليه و سلم إىل عّيل بن أيب طالب فدعاه إىل اإلسالم، و أمره با اهللاقصد صىل 
 .بدأ به قبل اخللق علمنا انه عاقل بالغ، و أن األمر له الزم

ذلك منّا إىل / 18/ و ما تنكرون أن يكون ذلك منه بالتأديب كام يكون: فإن قالوا
 .أطفالنا عىل جهة التعليم

ذلك من قولكم غري جائز و إنام ذلك يكون منّا عند متّكن اإلسالم بأهله و عند : قلنا
نشوء و الوالدة عليه، فأّما يف دار الرشك و احلرب فليس جيوز ذلك، فالنبّي ظهوره و ال

عليه و سلم مل يكن ليدع ما أرسل به و يقصد إىل دعاء األطفال و الدار دار  اهللاصىل 
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عليه و  اهللاذلك عنه منّفر صىل ] و[رشك و كفر، فيشتغل بالتطّوع قبل أداء الفرض 

 .سلم
و ليس يف السنّة أن يدعى أطفال ! ري عّيل بن أيب طالب؟و ما باله مل يدع طفال غ

 .املرشكني إىل اإلسالم، و يفّرق بينهم و بني آبائهم قبل أن يبلغوا احللم
عليه و سلم كانت يف بدء الدعوة منزلة  اهللاإن منزلة النبّي صىل . أيضا]  أخرى[و حّجة 

ا إّال من قد متّكن اإلسالم ضيق و وحدة و غربة و شّدة، و هذه منازل ال ينتقل إليه
عنده بحّجته، و دخل اليقني قلبه بالعلم و املعرفة، و شأن الطفل اّتباع أهله، و تقليد 
قرابته، و املّيض عىل منشئه و مولده، و أن ال يدخل فيام تزعجه املعرفة، و متيل إليه 

 .النفس باليقني و العلم و العاقبة 
عليه و سلم، فوافقه عىل طريق  اهللالنبّي صىل  إّن علّيا قد كان يألف: فإن قالوا
 .املساعدة
أبويه و إخوته و عمومته ]  إلفه[بأكثر من ]  به[و إن كان يألفه، فلم يكن إلفه : قلنا هلم

و مل يكن اإللف ممّا خيرجه عّام نشأ عليه و غّذي به، و مل يكن اإلسالم مما    و أهل بيته
 .غذي به، و كثر عىل سمعه

دون   إن اإلسالم ال يكون إّال بخلع األنداد و األصنام، و كل معبود من: آخرو وجه 
و هذا ال جيتمع يف اعتقاد طفل، بل قد يشتد اجتامع ذلك  اهللاو الرباءة ممن أرشك ب اهللا

عند العقالء البالغني إّال من آثر احلّجة، و رّغب يف العاقبة، و خاف عذابا ال طاقة له 
 .به
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عليه و سلم يف  اهللاكيف أوجبتم له حكم البلوغ و حكم النبّي صىل ف: و إن قالوا

البلوغ كان يف مخس عرشة سنة، و مل تكن هذه سّن عّيل بن أيب طالب؟ و ذلك أّن 
 .حكمه كان يوم اخلندق يف إجازته من أتت عليه مخس عرشة سنة 

لبلوغ آخر و مخسة عرش سنة، و آلخر حد ا]  إكامل[إن آخر حد البلوغ هو : قلنا هلم
عليه و سلم، و كان احلكم يف مخس عرشة سنة  اهللاو يعلمه النبّي صىل  اهللاأوسط يعلمه 

حكام وقف العباد عليه، ألن أقل اخللق عقال و أنقصهم طبعا يف القّوة عىل  اهللاجعله 
 .املعرفة يتم بلوغه يف مخس عرشة سنة

أول حد البلوغ هي منزلة عّيل ابن و يف الناس تفاضل يف رسعة البلوغ و كامل العقول ف
عليه و سلم و هي ثالث عرشة سنة، و آخر حّد البلوغ  اهللاأيب طالب بعد النبّي صىل 

بن عمر و هو مخس عرشة سنة، و بني ذلك وقت البلوغ عىل قدره  اهللاهي منزلة عبد 
و  لتفاضل الناس يف العقول و ذلك معروف يف التعارف و العادة و ما عليه الصغار

الكبار من التفاضل يف احلفظ و العلم و الفطن و البلوغ من االحتالم و احليض و 
خمتلفون يف ]  فإهنم[ذلك أيضا معروف يف صفة الصبيان يف الكتاتيب و الصناعات 

حفظهم و قوهتم عىل التعليم، و قد يوّظف املعلم عىل كل صبّي ما حيتمله حفظه، و 
 .تضبطه معرفته

يف البلوغ، يف أن البلوغ حّد له أول و آخر و ]  ه[ة هي مثال ما قلنا و هللاّ أحكام كثري
عليه و سلم يف وقت صالة الظهر أّن أّوله أن يكون ظّل كل  اهللاواسط، كام حكم صىل 

ما بني : عليه و سلم اهللاء مثليه، و قال صىل  ء مثله، و آخره أن يكون ظّل كل يش يش
 .يف صالة العرص عىل هذا املثالو كذلك ما وّقت . هذين وقت ألّمتي
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عنه و عن مجيع املؤمنني يف عقله فجعله  اهللاعّيل بن أيب طالب ريض  اهللافقد أبان : قلنا

عليه و سلم و أقدمهم إسالما، و كان يف سن  اهللاأول الناس بلوغا بعد النبّي صىل 
 .األطفال، و عقول البالغني، فبان عقله و تقدم يف إسالمه و تكليفه

و العقل / 19/ عليه و سلم يف البلوغ اهللاأنتم قد تعلمون أن منزلة النبّي صىل  و
ليست كمنزلة اخللق، كذلك كان يف صغر سنّه يعرف بالوقار و احللم و الوفاء و 

 .الصدق و الرجاحة يف علمه
ليعلموا أن حكم البلوغ خيتلف، و أن الناس يتفاضلون فيه، ]  و إنام أطلنا الكالم[

. عليه و سلم مل يلحقها أحد، و منزلة عّيل دوهنا مل يلحقها أحد اهللالنبّي صىل  فمنزلة
ليعلموا أن أموره عند الفكرة فيها و االستنباط هلا منزلة عىل البينونة من الناس و 

عليه و سلم لذلك استحّق أن يكون منه بمنزلة هارون من  اهللالقرب من النبّي صىل 
و قد رويتم أّنه اصطفاه  -حممد و عىل من تقدمه من األنبياءعىل  اهللاصلوات  -موسى

 :ألخوته، و قال
 .  عّيل مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبّي بعدي

عليه و سلم،  اهللاذكروا أن علّيا دخل عىل النبّي صىل : يف األثر]  ه[و قد رويتم ما قلنا 
ما هذا الذي : يان، فلام فرغ قال له عيلّ عليه و سلم و خدجية يصلّ  اهللافوجد النبّي صىل 

الذي بعثني به  -يا عيلّ  -اهللاهذا دين : عليه و سلم اهللارأيتك فعلت؟ فقال النبّي صىل 
 .انظرين حتى أتفّكر فيه الليلة: فقال له عّيل بن أيب طالب. فأدخل فيه

 .فأنظره، ثم اصبح مسلام بعد الروّية و الفكرة
 .عليه و سلم دعاء طفل اهللاجوابه، و ال دعاء النبّي صىل فليس هذا فعل طفل و ال 
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حّلوا مئزره و : و يروى عن زيد بن عّيل عليه السالم، أن عليا أتى بغالم قد رسق فقال

الغالم إذا أتت عليه : فنظروا فلم جيدوا شيئا، فقال خّلوا سبيله، و قال. انظروا إليه
، و اجلارية إذا أتت عليها عرش اهللاينه و بني اثنتا عرش سنة جرى عليه احلكم و له فيام ب

، و إذا بدت العانات جرت اهللاو هلا فيام بينها و بني ]  احلكم[سنني جرى عليها 
 .احلدود

قد وجب بحّجة اخلرب، و دللنا عىل معرفته ]  ه[فهذا يف األثر قد أتى و إن كان ما قلنا 
 .بالقياس و حسن النظر

عليه و  اهللاكنّا مع النبّي صىل : عن أسامء بنت عميس، قالتو يف مثله و حتقيقه يؤثر 
عليه و  اهللاألقولّن اليوم كام قال أخي موسى صىل : سلم فأسند ظهره إىل قّبة ثم قال

ّم اغفر يل ذنبي، و ارشح يل صدري، و اجعل يل وزيرا من أهيل عليا أخي الله: سلم
ا، و نذكرك كثريا، إنك كنت بنا اشدد به أزري، و أرشكه يف أمري، كي نسّبحك كثري

 .بصريا 
قد أجابه و شفع مسألته، ثم أمره بأن يشهر ذلك ألّمته يف حّجة الوداع  اهللافأشهد أن 

، لتقوم بذلك احلّجة عىل اخلليقة، و ينقطع عذر الناصبة النابتة اهللاتأكيدا و إظهارا ألمر 
 .ّم نعمالله: من أنفسهم؟ قالواأ لست أوىل باملؤمنني : و املرجئة، فقام خطيبا فقال

من : فأخذ بيد عّيل و قال. ّم نعمالله: أ لست أوىل بكل مؤمنة من نفسها؟  قالوا: فقال
 .ّم وال من وااله و عاد من عاداهاللهكنت مواله فعّيل مواله، 

فهذا يصدق ما قلته من الرواية، و يقطع عّلة كل معتّل يلتمس إدخال شبهة من أهل 
نابتة و املرجئة، ألن هذا خرب قد بانت حّجته، و ثبتت أسبابه و أركانه، و ما الكالم و ال
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من طريق النظر فقد تقّصينا بام فيه كفاية مما ال يمكن للمخالف أن يدخل يف ]  ه[قلنا 

 -ذلك شبهة، و ثبت ذلك بحّجة واضحة بغاية ما يكون للمخالفني من الدحل
و ]  لعيلّ [لة السبق يف اإلسالم قد ثبتت ففضي -عىل ما أعطى و أنعم اهللافنحمد 
 .صّحت

تتلو ما تقّدم، و هو أن إسالم أيب بكر كان عن كفر ]  لعيلّ [و يف اإلسالم فضيلة أخرى 
فكيف ال تكون هذه فضيلة ثابتة و قد بانت    تقّدم، و إسالم عّيل عن غري خطأ و زلل

فضيلة ألهنا من معاين  هبا الرسل قبله، تكون معها الرسالة، كيف ال تكون لعيلّ 
 .الطهارة، و زوال التهم، و ازدياد يف احلجج

ألنك أسلمت ال عن كفر، و أسلم أبو / 20/ فأنت أفضل من أيب بكر: فإن قال قائل
 .بكر عن كفر

ألن أبا بكر و علّيا كانا يف زمن واحد بني قوم ] صائبا[ليس ما قلت قياسا : قلنا
و هللاّ عليه يف تلك  -د  و قّرص و أرشك و كفرمرشكني، أحدمها قد نشأ و عقل فبع

 .-احلال حجج من قبل الرسل قائمة
و عّيل يف تلك احلال قد نشأ يف دار الرشك و الكفر كام نشأ أبو بكر، فلام قرعته احلّجة 
أسلم و مل جيحد، و آمن و مل يكفر و منزلتي خمالفة هلذه املنازل، ألين إنام نشأت يف دار 

ليس بتلك ] و[عىل ذلك، و تلك منزلة األب و األم   ن، و ولدتاإلسالم و اإليام
استويا يف الوالدة يف دار الرشك، و يف كفر ] ألهنام[املنزلة عّيل بن أيب طالب و أبو بكر 

األب و األم، ثم اختلفا يف اإلسالم، فخلص له الفضل عىل أيب بكر، إذ اتفقت العلل 
 .نو األسباب، و اختلفا يف الكفر و اإليام



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٣٦٩ 

                                                                                                                                  
أيضا فيام سألتم عنّي و عن أيب بكر و ذلك ألن أبا بكر قد بان منّي بأمور ] آخر[و فرق 

كثرية ال أقاس أنا به، و أكون هبذه اخلصلة مقدما عليه، فلو كنت له مساويا يف األمور 
 .كلها خالف هذه اخلصلة لكنت منه باينا

 .ة التي ذكرناهاو أمور عّيل كلها تؤّكد تقّدمه عليه و فضيلته يف اخلصل
من / 10: [بداللة اآلية   قد نجد أليب بكر فضيلة يف السبق ليست لعيلّ : فإن قال قائل
ال َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َو قاَتَل، ُأولئَِك «: و هي قوله] سورة احلديد

ِذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد وَ  ألنه أسلم أبو »  اْحلُْسنى اهللاقاَتُلوا َو ُكال� َوَعَد  َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَّ
لقد نفعنا : عليه و سلم و املؤمنني حتى قال اهللابكر و هو ذو مال فأنفقه عىل النبّي صىل 

 .مال أيب بكر
مل يذكر إنفاق املال مفردا، و إنام قرن معها  فضيلة بان هبا عّيل عىل أيب بكر  اهللاإن : قلنا

دون    اإلنفاق مع القتال و كان أليب بكر اإلنفاق اهللابق عّيل إىل القتال فلّام قرن و هو س
 .القتال حصلت الفضيلة لعّيل بن أيب طالب بالقتال

و مل جعلت فضيلة القتال لعّيل إذ تفّرد هبا و ال جتعل فضيلة اإلنفاق أليب : فإن قال قائل
 بكر إذ تفّرد هبا؟

 مجيعا إىل القتال و مل يندهبام إىل اإلنفاق فال يلزم عليا التقصري يف قد ندهبام اهللاألن : قلنا
مل يندبه إليه، و وجب عىل أيب بكر التقصري يف فضيلة القتال ألّنه  اهللاإلنفاق ألن 

مندوب إليه، و عّيل غري مندوب إىل اإلنفاق، و لو كان هلام مجيعا مال قد ندبا إىل 
مل ينفق اآلخر كان صاحب اإلنفاق أفضل، كام أهنام ملّا اإلنفاق منه، فأنفق أحدمها و 

 .اّتفقا يف ندبة القتال فقاتل أحدمها و مل يقاتل اآلخر كان صاحب القتال أفضل
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فهذا يف احلّجة مؤّكد ملا تقّدم، و عىل مثال ما قلنا، بل أدّل و أبني و قد استوت حاله فيام 

من أقدم عن منزله من منزلة من أنفق يمكن به القتال مع وجوب األمر عليهام، ففضل 
إذ كان معدما و اآلخر موجدا فقد استوت حاهلام يف األمر يف القتال و قد مّكنا، و 
اختلفت حاهلام يف املال يف العدم و الوجود، فالذي قاتل قد فّضل عىل من مل يقاتل إذ 

ق، فلم يفضل من أنفق كانا مجيعا قد ندبا إىل القتال و مل يكونا مجيعا مندوبني إىل اإلنفا
 .مأمورا به]  اإلنفاق[عىل من مل ينفق، إذ مل يكن 

فتفّهموا ما قلنا، و الطفوا يف النظر فام بقيت لكم غاية يف النقض إّال و قد ذكرهتا 
فرصت من املسألة إىل آخرها و حّد الكالم فيها و مل أغتنم تقصريكم عن غايتها و 

موركم كّلام سبق إىل قلبي أّنه جيري يف عللكم و عجزكم عن القيام هبا و توّليت من أ
ألزمت نفيس الصدق فيام يل و لكم، و جانبت اهلوى يف امليل عليكم ففعلت ذلك 

 :خلالل
 .من املبالغة يف الطلب و االجتهاد يف النظر]  عيلّ [أداء ما جيب هللاّ : أّوهلا

 .أغفل و قّرص : قولألن ينقطع العلل و القال ممّن يّدعي النظر فال ي: و الثانية
املثىل لنكون نحن / 21/ أردت أن أحاشيكم إىل مثل هذه الطريقة الواسطة: و الثالثة

و أنتم عليها يف النظر فيام اختلفنا فال نتعّدى يف املقال، و ال نتعّسف الكالم بالدعوى 
 .دون احلّجة و البيان و ترك اإلنصاف

ي، و مل أبق لكم عّلة يف مبلغ لقد صدقتكم عن نفيس و حمضت لكم نصح اهللاو ب
 .عصمتي و توفيقي اهللاجتهادي، و ب
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و متى جعلتم الدعوى حّجة و سّلحتم بالتعّسف و املكابرة، تركناكم و الرافضة، فقد 
يقّرص دعواكم عند دعواها، و تقّلون عن مناظرهتا، و تضطّركم إلينا فأعينونا عىل 

يف فضيلة السبق رشحا يزيد يف نصحكم باإلنصاف و حسن التفّهم، و سأزيدكم 
 .إيضاح احلق تبيانا فأحرضونا أفهامكم

امتحن عباده بالشّدة و الرخاء و النعمة و البالء ليبلوهم أّهيم  اهللاقد تعلمون أّن 
 .أحسن عمال

فمّام امتحن به عباده الفقر و الغنى فمنزلة عّيل الفقر، يف إسالمه، و منزلة أيب بكر 
 :الشكر عليها، و يف الشكر عليها منازل اهللالغنى نعمة قد أوجب فا. الغنى يف إيامنه

 .منها أداء الفرض، و منها التطّوع بأبواب الرب، و سّد اخلّلة، و مواسات أهل احلاجة
 :الصرب عليها، و للصرب  منازل اهللاقد أوجب ] و[هبا الفقري  اهللاو الفقر بلّية امتحن 

 ..منها فرض، و منها تطّوع 
فأبو بكر قد جاز يف منزلة الشكر حّد الفرض، و صار إىل التنّفل بامله، و التطوع  :قلنا

 .  بإنفاقه
عليه قد جاز بالصرب حّد الفرض و بلغ من  اهللاو كذلك عّيل بن أيب طالب صلوات 

صربه بأن احتمل ما مل حيتمله غريه، و بذل من نفسه ما مل يكّلفه، و ستذكر تفسريه يف 
 .اهللاموضعه إن شاء 

فقريا صبورا،  اهللافأسلم أبو بكر غنّيا شكورا، و أسلم عّيل بن أيب طالب رمحه : قلنا
 !.فأّنى يكون أبو بكر يف إنفاقه املال مقدما؟
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عىل أن بينهام فرقا لطيفا يوجب للصابر ما للشاكر، و ال يوجب للشاكر ما للصابر ألنه 

عىل ما ابتالك به، و ال يقال لصاحب  و اشكره اهللامحد : قد يقال للصابر عىل البالء
 .و اصرب عىل الغنى و العافية اهللامحد : العافية

و بمثل هذا قد يفّرق بني األنصارّي و املهاجرّي، إن معنى األنصارّي قد دخل يف فعل 
يف    عليه و سّلم، فالنرصة ّهللا و رسوله داخل اهللاملهاجري بالنرصة هللاّ و الرسول صىل 

لذلك فإن املهاجرين ] و[جري، و اهلجرة ال تدخل يف فعل األنصارّي، فعل املها
 .أفضل من األنصار و أرفع منزلة

ففضل إسالم عّيل مع فقره عىل أيب بكر مع غناه كفضل املهاجرين عىل األنصار ألن 
حمنة الفقراء أعظم من حمنة األغنياء، كام أن حمنة اهلجرة أعظم من غريها، و لذلك كان 

 .عليه و سلم بالفقر ممتحنا اهللاصىل  اهللارسول 
مع ]  عن نفسه[فأسلم عّيل بن أيب طالب مع فقره، و نابذ قومه مع فاقته، و خلع الدنيا 

حداثته و حاجته، و كثرة دواعيه و نوازعه، فقمع الشهوة بصحة العزيمة، و أزال 
و فارق القرابة، و    ، و اعتصم بالتقوى، و تقّوى بالتوّكلاهللالوحشة باالنقطاع إىل 

 .، و كابد املشّقة بحسن الفكرة، و استعمل الصرب بيقني القلباهللاستبدل هبا األنس ب
فالفقر حمنة عظيمة قد افتتن هبا اخللق عاّمة، و هتكت سرت اكثر اخلاّصة، و : قلنا

بخاّصة فقر من خرج من السعة إىل الضيق، و من اجلامعة إىل الوحدة، و من الكفاية 
 . من هو يف مثل حاله يف فقره، و قّلة ذات يدهإىل

ينتقص بالفقر، و يعّري به يف وقت قد عّم متّكن اإلسالم و اعتدل بأهله، ]  كان[نعم ثّم 
عليه و سّلم لعّيل فاطمة عليهام السالم،  اهللاو قوي بظهوره حني خطب النبّي صىل 
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/ اطمة عليها السالم، حتى شكتعّريته قريش بالفقر، و قّلة املال، و ألقوا ذلك إىل ف

 اهللاإّن : فقال هلا»  زّوجتني أحدثهم سنّا، و أقّلهم ماال«: إىل أبيها، و قالت/ 22
 .من السامء، و لو علم خريا منه لزّوجك منه]   منه[زّوجك 

فهيهات هيهات، من يصرب عىل حمنة الفقر أّيام حياته، و يقايس عدم الكفاية أّيام بقائه؟ 
]  هوى[ّلت الدنيا يف عينه، و بارش من حقائق الصرب ما ّرسه، و قوى من قمع إّال من ق

 .عنه و بّيض وجهه اهللالنفس و زّمها، و حّسن تأديبها عىل ما قوي عليه، ريض 
عىل لسانه ينابيع احلكمة،، و عّرفه داء الدنيا و دواءها، و ما حيّل  اهللافلذلك أجرى 

 .بأهلها من أجل طلبها
هو ] و[كالمه، و تفّهموا صفاته لتعلموا أن املعرفة الثابتة أّدته إىل هذه املنزلة  فتدّبروا

 .القائل يف صرب العلامء، و ما يلقون من مصائب الدنيا يف بعض كالمه لكميل بن زياد
 ] ورد عن أمري املؤمنني عليه السالم من ينابيع احلكم[ما ]  يف بعض[باب 

أخذ بيدي أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب : أنه قال اهللاذكر عن كميل بن زياد رمحه 
 :عنه، فأخرجني إىل الصحراء، فلام أصحرنا، تنّفس الصعداء، ثم قال اهللاريض 

تعّسفا فظّن أّنه    يا كميل بن زياد، إّن أّول من أّسس بنيان العمى و أدام توثب اجلهل
] و[، و تقّحم يف املهالك، ظفر، و جاز عن دليل احكام احلق، فتداّكت عليه األمور

حيسب أّنه قد أحسن صنعا، فتداولته الشبهات، و تعاورته اجلهاالت، فهو يف ظلام 
له نورا، فام له من نور، فرام إبطال  اهللاإذا أخرج يده مل يكد يراها، و من مل جيعل ]  ت[

ون عنه الظلم، و هللاّ بحججه و براهينه، يمنع] با[إثباته، و قامت العلامء  اهللاحّق توّىل 
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، و اهللا، و قّدم ما أّخر اهللازخاريف أهل اهلوى، و أباطيل أهل اخلطاء، فأّخر ما قّدم 

 .نقض امليثاق، و فّرق اجلامعات فأرعد و أبرق
 ] : عليه السالم[ثم قال 

يا كميل إن هذه القلوب أوعية، و خريها أوعاها، فاحفظ عنّي ما أوصيك به، و ال تبغ 
فعامل رّباّين، و متعّلم عىل سبيل نجاة، و مهج رعاع أتباع : الناس ثالثة: بوصّيتي بدال

 .كل ناعق يميلون مع كل ريح، مل يستضيئوا بنور العلم، و مل يلجئوا إىل ركن وثيق
يا كميل العلم خري لك من املال، العلم حاكم و املال حمكوم عليه، و العلم حيرسك و 

 .ىل اإلنفاق، و املال تنقصه النفقةأنت حترس املال، و العلم يزكو ع
يا كميل حمّبة العلم دين يدان به، العلم يكسب به الطاعة يف حياته، و مجيل األحدوثة 

 .بعد وفاته
يا كميل هلك خّزان املال و هم أحياء؛ و العلامء باقون ما بقي الدهر، عيوهنم مفقودة، 

أوه أوه و أومأ بيده إىل صدره : لثم قا: و أمثاهلم يف الناس موجودة، ثابتة راسخة  قال
بىل قد أجد لقنا غري مأمون عليه، ! إّن هاهنا لعلام ّمجا لو أجد له محلة؟:] ثم قال[

عىل أوليائه، و بحججه عىل كتابه، أو  اهللامستعمال آلة الدين للدنيا، أو مستظهرا بنعم 
ل عارض من شبهة يقدح الشك يف قلبه ألو. منقادا ألهل احلق ال بصرية له يف أحنائه

و منهم من هو منهوم باللذة، سلس القياد للشهوة  أو  -فال ذا، و ال ذا، و ال ذا -
ء، أقرب شبها هبم  منهوم باجلمع و االّدخار، ليسوا من رعاة الدين و العلم يف يش

األنعام السائمة  كذلك يموت العلم بموت حامله، و موت حامله الرتك الستعامله، 
 .  أموات غري أحياء، و ما يشعرون اهللاألّن من عىص 
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بىل ال ختلو األرض من قائم لك بحّجة يقوم باحلّق و الصدق إّما ظاهرا ]  مّ الله[

 و بّيناته، و كم و عسى؟ و أين؟ اهللامعلوما، و إّما خائفا مقهورا، لئّال تبطل حجج 
ججه و بّيناته حتى ح اهللاقدرا، هبم حيفظ  اهللاأولئك األقّلون عددا، و األعظمون عند 

يؤّدوها إىل نظرائهم، و يزرعوها يف قلوب أشباههم، هجم هبم العلم عىل حقيقة 
و استانسوا / 23/ البصرية  فبارشوا روح اليقني، و استالنوا ما استوعر منه املرتفون

بام استوحش منه اجلاهلون، و صحبوا الدنيا أيام حياهتم، و قلوهبم معّلقة باملحّل 
 .  األعىل

اطلبهم يف : قال! يا أمري املؤمنني و أين أطلبهم؟: قلت. يا كميل اطلبهم: ثم قال
قد اّختذوا األرض بساطا، و املاء طيبا، و اليقني زادا، و ]  جتدهم[أطراف األرض 

 .القرآن شعارا
 .رمص العيون، دنس الثياب، يقرضون الدنيا قرضا قرضا]  جتدهم[

مل يعرفوا، و إن خطبوا مل يزّوجوا، و إن قالوا  إن غابوا مل يتفّقدوا  و إن حرضوا
 .استهدف بكالمهم

 .  يف أرضه، و الدعاة إىل دينه اهللاخلفاء ] و[حّقا حّقا  اهللاأولئك عباد 
فينة إىل فينة  قد ]  من[قد أصبحتم يف عمياء مظلمة سوداء مزبدة، تقلبكم :   ثم قال

يس لكم فيها سبيل هدى، و ال تعرفون تعّلقت عليكم أبواهبا، و ذهبت ألّباؤها، و ل
فيها سبيل نجاة، فأعالم دينكم طامسة، و آثار نبّيكم دارسة، و املنكرات فيكم فاشية، 

 .زالت عنكم النّعم، برتككم الطاعة، و امليل مع أهل الضاللة، و الركون إىل العاجلة
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تابه، لوّفاكم نعيم عىل ما استخلفكم عليه من نرص دينه، و الّذّب عن ك اهللافلو شكرتم 

 .الدنيا، و ثواب اآلخرة
 .سلوين قبل أن تفقدوين:   ثم قال

يا صعصعة  اعقد أصابعك إذا : فقام إليه رجل و هو صعصعة بن صوحان، فقال له
أضاع الناس األمانة، و أكلوا الربا، و شّيدوا البناء، و سفكوا الدماء، و استعملوا 

ضعيفا، و الظامل مقتدرا، و األمراء فجرة، و  السفهاء عىل األحكام، و كان احلليم
القّراء فسقة، و ظهر اجلورة، و كثر الطالق، و قول البهتان، و حليت املصاحف، و 

املساجد، و حربت القلوب، و تقّطعت العهود، و عملت املعازف، و رشبت   زخرفت
اء الفروج الرسوج، و اكتفى الرجال بالرجال، و النس]  ذات[اخلمور، و ركبت 

لبسوا جلود الضأن ] و[بالنساء، و كان السالم للمعرفة و الشهادة من غري أن يستشهد 
قلوهبم أّمر من الصرب، و أنتن من اجليفة، و التمس طمع ] و[عىل قلوب الذئاب، 

اجلّد اجلّد هربا من الناس، ] و[لغري الدين، فالنجا النجا    الدنيا، بعمل اآلخرة، و تفّقه
، من رابط فيها أربعني اهللالنائم فيها كاملجاهد يف سبيل    ذ عّباداننعم املسكن يومئ

يوما و ليلة فقد أّدى ما جيب عليه، و من أرشكني يف رباط أربعني يوما و ليلة، أرشكته 
 .عليه و سلم، و عىل األخيار من آله اهللايف صحبتي حممدا صىل 

، علمنا أن لألشياء صانعا حكيام، و ملا رأينا التدبري  متصال و التقدير معتدال: ثم قال
 ]. فانرصف[يل و لك إذا شئت يا كميل  اهللاأستغفر 

 .عنه اهللافعىل هذه اجلملة كان ريض 
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إّن هللاّ خالصة من عباده، و نجباء من خلقه، و : عنه أنه قال اهللاو ذكر عنه أيضا، ريض 

لكوت األعىل، أولئك أشباه صفوة من برّيته، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معّلقة بامل
من عباده و أمناؤه يف بالده، و  اهللاأولئك نجباء . الروحانيني يف الدنيا أمثاهلم فينا قليل

الدعاة إىل معرفته، و الوسيلة إىل دينه، هيهات هيهات بعدوا و فاتوا، و وارهتم بطون 
 .األرض و فجاجها

 .و بّيناته اهللان ال تبطل حجج عىل أّنه مل خيل األرض من حّجة هللاّ عىل خلقه، أل
ملعرفته، فحجبهم عن عيون خلقه، و قطع  اهللاهيهات هيهات أولئك قوم اصطفاهم 

هبم عن امتحان الصرب، و حاد هبم عن آفات الدنيا و فتنتها، أال و هم الذين قطعوا 
ل أودية الشكوك باليقني، و جازوا ظلم االشتباه بنور البصائر  و استعانوا عىل أعام

الفرائض بالعلم، و استدّلوا عىل فساد العمل باملعرفة  فهربوا عن وحشة الغفلة عّام 
خلقوا له بالتنّقل، و ترسبلوا العلم باّتقاء اجلهل، و احتجزوا عن غّرة االضطراب 

/ 24/ بخوف الوعيد، و جّدوا يف صدق األعامل إلدراك الثواب، و خّلوا عن الطمع
قطعوا منها االرتياب بروح اليقني، و استضاءوا بنور  الكاذب مع معانقة اهلوى، و

و أدحضوا حجج املبتدعني باّتباع السنن، و بادروا ] ظ[اآلخرة يف ظلم الدنيا 
باالنتقال عن املكروه قبل فوات اإلمكان، و سارعوا يف اإلحسان تعّرضا للعفو عن 

صب أعينهم عند خواطر اإلساءة، و تلّقوا النّعم بالشكر استجالبا للمزيد، و صّريوه ن
 .اهلمم، و حركات اجلوارح

فأخلصوا فاّدخروا ما عملوا ليوم اجلزاء، و مل يبدلوه بالثمن الوكس يف ] ظ[عملوا 
الدنيا، و الطمع الكاذب، فلجئوا هبذه األدوات إىل معاقل اإليامن، و حتّصنوا من 
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ضامئر األنفس مكائد الشيطان، و مردة اإلنس بحصن التوحيد، و جتّردوا من سوء 

بأعامل اإلخالص، و احتجبوا من تقّلب اهلوى بلزوم احلّق، فوسمهم ذلك بسيامء 
 .املّتقني، و شواهد الصاحلني

أولئك قوم قطعوا الدنيا بالقوت من احلالل، و دافعوها بالراح، للتجربة و البالغ لنفاد 
خالق و اآلداب و املّدة و انقطاع األكل، و أحسنوا صحبتها بحسن السرية منهم يف األ

 .اصطفوا نور هبجتها، و تأليل زينتها، بحسن وصف اآلخرة
أولئك قوم اّختذوا األرض بساطا، و املاء طيبا، و بقاع األرض مساجد، و مساجدها 

 .بيوتا، و بيوهتا كمنازل األضياف
من غّل و طّهرهم تطهريا، و سّلم قلوهبم من الريب و ما يف قلوهبم  اهللاأولئك قوم نزع 

الّشّك فأنقاها، فأصبحوا و بطوهنم مخيصة من أموال الناس، و أيدهيم نقّية، و 
سالما، و : يمشون عىل األرض هونا، و إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا«ظهورهم خفيفة 

 .» إذا مّروا بالّلغو مّروا كراما
منه برضوان، فجعلهم مصابيح  اهللايعرفوهم، بل عرفهم أولئك قوم عرفوا الناس و مل 

 .اهلدى، و جال هبم كل فتنة مضّلة 
أولئك قوم عرفوا الدنيا بأبصار عيوهنم، و صحبوها بأبداهنم، و عرفوا اآلخرة بأبصار 
قلوهبم، و صحبوها بأرواحهم، فعاينوا بأبصار قلوهبم من ملك اآلخرة، كبهجة ما 

من زينة الدنيا، فزهدوا يف الدنيا عيانا، و رغبوا فيام عاينوا عاينوا بأبصار عيوهنم 
بأبصار قلوهبم من ملك اآلخرة، فأكلوا قصدا، و قّدموا فضال، و أحرزوا ذخرا، و 

بل ال  -شّمروا يف طلب البغية، بالسري احلثيث، و األعامل الزكية، و هم يظنّون
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، ثم آمنوا حتى أيقنوا، ثم و ذلك ألهنم عقلوا حتى آمنوا! أهنم مقّرصون -يشكون

أيقنوا حتى تعّلموا، ثم تعّلموا حتى علموا، ثّم علموا حتى غنموا، ثّم أشفقوا حّتى 
تفّكروا ثّم تفّكروا حتى أبرصوا، فلام أبرصوا تسّورت عليهم طوارق أحزان اآلخرة، 
و قطع هبم احلزن عن حركات األلسن للكالم، و كّلت ألسنتهم من غري عّي من 

فأمسكوا، و إن حاجة  اهللالوصف باحلكمة خوف التزّين به فيسقطوا عند  حماسن
 -أحدهم لتتلجلج يف صدره، ما يأذن لنفسه يف إظهارها خوفا من ّرش نفسه، فأصبحوا

يف الدنيا مقهورين، و أمسوا فيها حمزونني، مع  -يا أخي مع حسن هذا الوصف اهللاو 
، و ألسن ذاكرة، و أنفس ذليلة، و أبدان عقول صحيحة، و يقني ثابت، و قلوب شاكرة

صابرة، و أنفس مقهورة، و جوارح مطيعة، و أهواء معّلقة بامللكوت األعىل، معّلقة 
 .أمرا عظيام

 .تراهم إىل ذلك أهل دين، و شكر و سالمة، و توكل و رىض، و إيامن، و يقني
قوا له، و قطعوا الدنيا مواعظه، فشغلوا األدوات منهم فيام أمروا به و خل اهللاعقلوا عن 

بالصرب عىل لزوم احلّق، و هجروا اهلوى به آلالت عقوهلم، و متّسكوا بحصن التنزيل، 
ثّم . و رشيعة الّسنّة، فصارت الدنيا هلم سجنا، و ذلك إّن املسجون مصريه إىل راحة 

بل / 25/ خرجوا من الدنيا مغبوطني مغتبطني، فواها لوصفهم، بل واها لرؤيتهم
 .العزيز بأكرم منهم اهللاء عىل  للمنّية معهم، فام يشواها 

 اهللاكان و : رجع الكالم إىل حديث كميل بن زياد بينه و بني أمري املؤمنني، فقال كميل
أمري املؤمنني رأس أهل هذه الصفات اجلميلة، فلذلك استالن عنده كّل شديدة يف 
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به بّيناته و حججه  اهللاك حفظ ، و لذلاهللا، فآنس عند كل وحشة ثقة منه باهللاجنب 

 .عليه اهللاحتى زرعها يف قلوب أتباعه و أوليائه، و بارش روح اليقني بام مّن 
 ].تقسيم خمالفي أمري املؤمنني عليه السالم عىل طبقات ثالث خارسة هالكة[

و هم الذين بايعوه، فلّام  -من منقاد للشهوة: و أّما صفة من خالفه فعىل طبقات ثالث
ا أن ينيلهم من الدنيا شيئا فلم يفعل، رجعوا إىل نكث البيعة، و طلب الدنيا، و أملو

أو منقاد ألهل احلّق ال بصرية له و هم الذين ختّلفوا عن بيعته ريض  -تشّتت الكلمة
قدح الشك يف قلوهبم ألّول عارض من شبهة، فال هم نرصوا احلق و كانوا مع    عنه اهللا

اخلطأ باملعاندة، فهم يف منزلة الوقف، أقعدهم الشّك ألول و ال هم تعّمدوا    أهله
 .عارض من شبهة

لكل ] التابعة[و أتباعهم كاألنعام السائمة ] أو منهوم و حريص باجلمع و االّدخار[
 .ناعق، أتباع مل يستضيئوا بنور العلم، و مل يلجئوا إىل ركن وثيق

بان القول يف منزلة املتقّدم يف اإلسالم و فقد ]  ه[إىل تفّهم ما قلنا  اهللافارجعوا وّفقكم 
وضحت فضيلته، و أن حمنة الفقراء أعظم من حمنة األغنياء، لذلك يروون عن رسول 

 .عليه و سلم أن الفقراء يدخلون اجلنّة قبل األغنياء بأربعني عاما اهللاصىل  اهللا
و : قالوا! م؟لو شئت أن أكّفر الناس لكّفرهت: و رويتم عن عمر بن اخلطاب أّنه قال

 .أمنعهم حقوقهم، فيكفرون، ألن الصرب عىل الفقري شديد: كيف ذلك؟ قال
فضيلة عّيل خاّصة و بني هاشم عاّمة عىل سائر املؤمنني بام ابتلوا و حتّملوا يف أيام [

 ] حرص النبّي يف شعب أيب طالب من الضنك الشديد و احلرج البالغ أقىص حّده
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أبو بكر ]  و كان[رشيفة اكتسبها، و حمن عظام اختّص هبا و له يف بدء إسالمه فضيلة 

ما نحن واصفون، و ارفضوا امليل و التعّصب، و  اهللامنها بمعزل، فتدّبروا رمحكم 
استعملوا اإلنصاف بحسن التقّهم، فقد بان تنقيصكم و تقصريكم فيام جيب من حّقه و 

 .يف حروبه و إمامتهمعرفة فضله، و بان ذلك يف قولكم إذ دان بعضكم بالوقف 
و بعضكم زعم أّن تولية أيب بكر كانت لتفضيل منه عليه، لذلك كان أوىل باإلمامة 

 .منه
عليه و  اهللاثم فّكروا فيام امتحن به عّيل بن أيب طالب من حصار الّشعب مع النبّي صىل 

 اهللا سلم، و ما رأى من الّذّل يف نفسه و قرابته، فبان صربه، و خرج محيدا حممودا ريض
 .عنه، و أبو بكر مع أهله يف أمن وسعة

فهذه فضيلة يف بدء إسالمهم، ليس أليب بكر مثلها، و هي من اعظم املصائب كانت 
عىل بني هاشم، ألن العرب تعاقدت و حتالفت أن ال يبايعوهم، و ال يأمنوا فيهم حتى 

 .عليه و سلم ليقتلوه اهللايدفعوا إليهم النبّي صىل 
 .يمنعون من املبايعة] كانوا[عنه حيمل إليهم الطعام مسارقة  اهللايض و كان عّيل ر

 .يف فضيلة السبق إىل اإلسالم عىل مجيع السابقني]  فضله[فقد بان 
أفضلّية عّيل عليه السالم عىل كافة املؤمنني يف منازل اجلهاد و ميادين بذل النفس و [

 ] اهللالتفادي يف سبيل 
 :إىل اإلسالم منازل اجلهادو نحن ذاكرون بعد السبق 

الشّدة يف البدن، و : و فضيلة اجلهاد تكون بآالت جمتمعة و أسباب معروفة، منها: قلنا
فالرشف يف منزلة اجلهاد . الشجاعة يف النفس، و العلم بالثقافة، و احلذر و الفروسية
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إلقائها  يكون باستعامل اآللة، و لقاء األبطال، و رضب األقران، و التغرير بالنفس، و

 .  بني األسنّة، و األهوال و املخاطرة وفاء هللاّ بعهده، و استئناسا ببيعته
فاملذكور من أهل الشجاعة و النجدة عّيل بن أيب طالب، و محزة بن عبد املّطلب و 

أحد يعّد أبا / 26/ الزبري بن العّوام، و أبو دجانة األنصاري، و خالد بن الوليد، ليس
ذكورين باحلرب و الشجاعة، و الطعن باألسنّة  فنظرنا يف أحواله، بكر و ال عمر مع امل

جامع ألسباب اجلهاد، متقّدم يف اآللة و ]  ه[و أموره يف حروبه، فإذا هو بائن ممن ذكرنا 
 .الفعل، فاجتمع الفضل فيه عىل حسب اجتامع أسبابه و آالته

، فقد كان للحذر مضّيعا، عبد املّطلب و إن كان رجال شجاعا مقداما محوال   و محزة بن
 .و مل يكن بالثقافة موصوفا

 .و كان أبو دجانة رجال يقاتل بالسيف دون الرمح، و مل يكن بالفروسية مذكورا
 .و كان الزبري فارسا، و مل يكن كذلك راجال

و كان أبو احلسن هلذه األمور جامعا، و كان بالسيف رضوبا، و بالرمح طّعانا، و 
موصوفا، و بالشّدة معروفا، و للحذر مستعمال و يدّلك عىل بالفراسة و الشجاعة 

قريبا من أحد »  بعري«ملا وقفت نفيس : إنه قال]  حيث[وحّيش ]  به[صفه ] ما و[ذلك 
 .عليه و سلم فإذا هو ال تناله األيدي اهللاأردت النبّي صىل 

ينا تنظر إّيل، ثم أقبل عّيل بيده سيف يفري، و خّيل إّيل أن يف كل جارحة من جوارحه ع
 .تراكها تراكها، لست من هذا و ال هذا مّني: فلام نظرت إىل من هذه حاله قلت
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و أسد  اهللاأنا أسد : ثم أقبل محزة كأّنه فحل هيّشم بليسا  يقاتل بسيفني و هو يقول

ما أغسل  اهللافاهتبلتها فدفعت حربة كانت يف يدي فوقعت يف ثنّته و قىض، فو . رسوله
 .عنّى عارها

 .من أهل النجدة]  ه[ثم كانت نكايته يف أكثر احلروب، و بأسه أشّد ممن ذكرنا 
نّيفا و أربعني كان له عرشون ]  فيه[فهذا فعله مشهور يوم بدر، كان عدد القتىل 

 .و شاركهم يف البقّية] خاّصا[
 دعا إىل الرباز فأحجم الناس عنه يف كل] و[و هذا يوم اخلندق خرج عمرو بن عبد وّد 

 .عليه اهللاعنه فيكّفه النبّي صىل  اهللاذلك يقوم إليه عّيل ريض 
عليه و سّلم إّال داللة عىل عّيل ليظهر و يكشف  اهللاو ما كان ذلك من النبّي صىل 

فضيلته عىل غريه للناس إذ مل يقدم عليه غريه، و الدليل عىل ذلك كّفه له ثم إذنه له بعد 
 .أن أحجم الناس
قوموا يا بني هاشم : عليه قوله يوم بدر اهللاأيضا من فعل الرسول صىل  و مما حيّقق ذلك

 .و كان يقّدمهم قبل الناس يف احلروب. فقاتلوا عن دينكم
فلام كان يوم اخلندق فعل بعّيل ما رأيتم بكّفه عن املبادرة إىل عمرو، فلام بان إمساك 

عليه يف املرة  اهللاطالب صلوات الناس عنه، و ختّلفهم عن اإلقدام عليه، قام عّيل بن أيب 
تأكيدا ملا قلنا  - يا عّيل إّنه عمرو بن عبد ود: عليه و سلم اهللالثالثة، فقال له النبّي صىل 

فقال له  - و تنبيها ملن كان له قلب أنه أراد بذلك الداللة عىل تقّدم عّيل و تفضيله]  ه[
 .اهللاو أنا عّيل بن أيب طالب يا رسول : عيلّ 
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بيده، و قّلده سيفه ذا الفقار، فخرج إليه و املسلمون مشفقون، قد اقشعّرت  فعّممه

و    الظنون اهللاجلودهم، و زاغت أبصارهم، و بلغت احلناجر قلوهبم، و ظّن قوم ب
به  اهللاعليه و سّلم يدعو له بالنرص، ملّح يف ذلك، مستغيث برّبه ففرج  اهللالنبّي صىل 

و ثبت اليقني بعّيل بن أيب طالب، و قتل عمرو بن عبد  تلك الكرب، و أزال الظنون،
الظنون، و  اهللاود، و قبل ذلك ما زاغت األبصار و بلغت القلوب احلناجر، و ظّن ب

 .و رسوله إّال غرورا اهللاما وعدنا : زلزل املؤمنون زلزاال شديدا، و قال املنافقون
تبارك و تعاىل رسوله و  اهللاد لقد أيّ : و يف ذلك يؤثر عن حذيفة بن اليامن أّنه قال

املؤمنني بعّيل بن أيب طالب يف موقفني، لو مجع مجيع أعامل املؤمنني ملا عدل هبام يوم بدر 
ثم قّص قّصته فيهام فهذه أحواله مكشوفة، و مناقبه يف احلروب    و يوم اخلندق

 .مشهورة معروفة، و يف اآلثار مأثورة، و يف الّسري مذكورة، و يف العاّمة ظاهرة
عليه و سلم يف مجيع حروبه و مغازيه، فمرة يأخذ الراية  اهللالنبّي صىل ]  مع[شهد 

و [عليه  اهللاقّدامه، و مرة يتمّشى بسيفه بني يديه، ينّفس الكرب عن وجه نبّيه صىل 
 /.27/ يف قتل أعدائه اهللاو ينرص ]  سلم

كم من قرن قد أكثر املسلمون  أعي املبارزين قتله، و] و قد[فكم من مبارز قد قتله 
 .مقامه، و ضاقت أنفسهم عنده، كفاهم ابن أيب طالب مئونته، و سقاه املوت بيده

و تقدمه عىل املذكورين يف اجلهاد بّني و فضله عىل املشاركني له يف حروب النبّي صىل 
 .عليه و سّلم قائم اهللا

 .معرفة]  نىأد[و قال بعض املكابرين مقالة يعجب هلا  من كانت فيه 
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و ما : قلنا!!! زعم أّن فضيلة أيب بكر يف احلروب أكثر، و فعله يف اجلهاد أعال و أكرب

 .عليه و سلم اهللاتدبريه يف احلروب و وقوفه مع النبّي صىل : هو؟ قال
كان وقوفه وقوف حمارب : فإن قلتم. أّما وقوفه فلم يدفع أن يكون وقوف ناظر: قلنا

عليه و سلم، و إحاطتهم به فأرونا فيه  اهللاصىل  اهللا من رسول مقدم عند دنّو املرشكني
فلذلك أصيب    قد كان يف موضع الكن و احلمل: أثرا يف تلك احلال، جيوز لقائل يقول

أحدا   رواية يف أنه أصاب] هاتوا[يده، أو شج رأسه، أو أصيب بدنه أو جوارحه، أو 
هذا    ن مل يتحّر احلق يبرصه أهل اهلدىمن قرب أو بعد فيكون عّلة للدعوى، و سببا مل

عليه و سلم قد أدمي ساقه و كرست رباعّيته، و طاعن بيده، و كان  اهللاصىل  اهللارسول 
واقفا يتمنّى بقلبه عّز اإلسالم، ]  كان[أبو بكر يف هذه احلال معه يصنع ما ذا؟ فإن قلتم 

عدّو، فتلك منزلة ال ندفعها بل و يدعو رّبه بالنرصة، و يفرح بظهور الدين و الظفر بال
 ]. املعروف باجلبن[نوجبها و نحّققها أليب بكر و هذه منزلة حّسان بن ثابت 

 .إن ما قلتم فيه يوجب التنّقص أليب بكر، و هذا مذهب الرافضة يف عيبه: فإن قالوا
ليس ما ذكرنا من ضعفه عىل اإلقدام تنقصا له و ال عيبا ألّنه قد كان من : قلنا هلم

صحة العزيمة و املحّبة لعلّو الدين و عّز اإليامن ما ال يكون ضعفه عن الشجاعة و 
 .اإلقدام عيبا و ال تنقصا

إن وليتموها أبا بكر جتدوه ضعيفا يف : عليه و سلم قال اهللاو قد رويتم أن النبّي صىل 
 .و ال عيبافلم يكن ضعف بدنه عام قوي عليه قلب عّيل تنقيصا    اهللابدنه قوّيا يف أمر 

و أّما ما ذكرتم من تدبريه و رأيه الذي ال أجد له عّلة يف دعواكم، فقد كان النبّي صىل 
عليه و سلم قائام بحروبه متوليا لتدبريه بفضل رأيه و رجاحة علمه، فبعض التدبري  اهللا
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، و بعض يستشري فيه أصحابه تآلفا و استعطافا، ثم يرجع اهللايتلقاه عن وحي ]  كان[

د ذلك إىل رأيه و عزمه، فأرونا أليب بكر تدبريا أو رأيا تروونه أنتم دون غريكم و بع
عليه و سلم نزل  اهللاتعلمونه يف روايتكم دون رواية من خالفكم، قد يروى أنه صىل 

: أم وحي؟ فقال اهللاأ برأي منك يا رسول : منزال يف بعض حروبه، فقالت له األنصار
فقبله، فأرونا أليب بكر مثل هذا الرأي وحده فنقبله ثم  برأي، فأشاروا عليه بغريه

ثم العجب من عظم الغفلة و إعامل اهلوى كيف يعمي !! نعارضه بام هو أكرب منه
عليه و سلم وّىل عمرو بن العاص عىل أيب بكر  اهللالنبّي صىل   صاحبه؟ و قد زعمتم أنّ 

يف الرأي و التدبري، فكيف  و عمر ليس لفضله عليهام يف الدين و لكن لفضله عليهام
يكون معينا ]  و كيف[يفّضل عىل عّيل بن ايب طالب من فّضله عمرو يف تدبريه و رأيه؟ 

و لو    عليه و سلم يف الرأي و التدبري من هو املوىل عليه لنقصان تدبريه اهللاللنبّى صىل 
 .كانت كذلك مل جيعل عليه أمري

حدثت يف عهد أيب بكر أراد اخلروج بنفسه، فقال ثم أنتم و غريكم تروون أن الرّدة ملا 
إّنك إن خرجت إىل القوم مل يكن للمسلمني فئة يلجئون إليها  فتخّلف أنت و : له عيلّ 

] ظ[وّجه إليهم لتكون هلم فئة من ورائهم، فعلم صواب رأيه، و رجاحة ما دّبره 
 ..فتخّلف و قبل رأيه فحمد عاقبته 

ء العلوّية الصائبة، و إيراد قبسات من األقوال و التدابري بيان أشّعات من أنوار اآلرا[
 ].املرتضوّية الشاخمة

فدّلونا عىل فضل عّيل يف الرأي و التدبري كام دللتم عىل فضله يف الشجاعة و : فإن قالوا
قلنا !! يف تدبريه/ 28/ اجلهاد، و قد تعلمون أن قريشا طعنت عليه يف رأيه، و ضّعفته
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ريش له يف تدبريه و رأيه، فبالعداوة و العصبّية، ال بحّق طعنوا، و ال أّما تضعيف ق: هلم

 .و إال فليوقفونا من رأيه عىل غلط أو خطأ] عىل دعواهم أقاموا[حّجة 
أحد يف جيش يف ] قط[و الدليل عىل فضل رأيه و رجاحة تدبريه أّنه مل يوّىل عليه 

التدبري عىل ما اّدعيتم و من  عليه و سلم، و لو كان من ضعف اهللاحروب النبّي صىل 
الشجاعة عىل ما أقررتم كان يف الرأي و صالح احلروب أن يكون مأمورا يف احلروب 

عليه و سلم يف أمره و توليته دليل واضح  اهللاو ال يكون أمريا فام كان من النبّي صىل 
 .عىل ما قلنا و نفي ما قلتم

هللاّ أبوهم، و هل أحد كان : ا، و قالو قد بلغه ما قالت قريش فكّذبه و تعّجب من قوهل
لقد هنضت فيها و أنا ابن عرشين، و ها أنا ذا قد نّيفت عىل  اهللاأشّد مراسا هلا مني؟ و 

و لذلك متّثل عند تركهم لرأيه بقول دريد بن    الستني، و لكن ال رأي ملن ال يطاع
 :الصّمة 

  ضحى الغد فلم يستبينوا الرشد إّال      أمرهتم أمري بمنعرج اللوى
   

ء من الرأي و التدبري عن معرفة، يمنعه من ذلك  عليه يرتك اليش اهللاو قد كان رمحة 
ألّنه حمّرم يف الدين، و يستعمله من خالفه كالغدر و اخلديعة و الكذب  اهللاخلوف من 

و نقض العهد و الغارة و البيات و ما أشبه ذلك فيظّن اجلاهل أّن ذلك منه قّلة معرفة 
و أّن من خالفه إنام صار إىل ذلك بفضل رأيه و قد ذكر ذلك يف بعض كالمه فمدح به، 

 :عليه و ذكر الوفاء اهللالوفاء، و عاب الغدر و انتهاز الفرصة بام ال حيّل فقال رمحة 
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توأم الصدق، و ما أعلم جنّة أوقى منها، و ما غدر من علم كيف العواقب،  اهللاذاك و 
ا يف زمن اّختذه أكثر أهله كيسا و نسبهم أهله إىل حسن احليلة ما لقد أصبحن اهللاو أيم 

و هنيه  اهللاقد يرى احلّول القّلب وجه احليلة و دوهنا حاجز من أمر  اهللاهلم خّيبهم 
 .  فيدعها رأي عني و بعد قدرة عليها، و ينتهز فرصتها من ال حرجية له يف الدين

 .ن، و ما يرتاب يف مثل هذا إّال اجلاهلوننعم، و جيد عىل ذلك أعوانا غري مستبرصي
يعمل رأيه ] كل واحد منهام[و لعمري أن عمرو بن العاص و معاوية الغادر قد كان 

و أمره فيحنث و يكذب و  اهللاإذا رشعت له الفرصة ال حيجزه عن ذلك خوف من 
 .يغري و يغدر

انتبهوا عند قتل عّامر  و ما ظّنك بقوم ملا. فارتاب بمثل هذا من فعلهم من ال بصرية له
يا ابن سمّية تقتلك الفئة الباغية  قال هلم : عليه و سّلم اهللابن يارس لقول النبّي صىل 

فوجد قوما طغاما ال علم هلم بكفر من إيامن و ال هدى . إنام قتله من أخرجه: معاوية
قد  من ضالل، أصحاب جفاء و جهل و ارتياب فجاز عندهم هذا الكالم، و ظنّوا أّنه

 .خرج من هذا السؤال، و أّن قاتل عّامر بن يارس هو عّيل دون معاوية
لو كنت أنا : فلام بلغ هذا من قوله عّيل بن أيب طالب قال للجفاة الطغام و أشباه األنعام

قتل محزة و مجيع من قتل يف حربه ألّنه هو  اهللاقتلت عامرا ألين أخرجته لكان رسول 
 .املخرج هلم

و عمرو و استعانوا عىل عّيل باملكيدة و الغدر، و استعان عليه آخرون  فتؤازر معاوية
بالتمويه و الشبه و كّلهم يعتّل بطلب الدم، و إن كان بعضهم أجرى من بعض، و 

 .أقدم عىل الفجور و اإلثم
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]  و أّنبهم[وجهه بعد رجوعه من البرصة من قعد عنه  اهللاو لقد ذكر أمري املؤمنني بّيض 

]  هلم[إّن التأنيب و اهلجر : صاحب رشطته مالك بن حبيب الريبوعي، فقالفقام إليه 
يا مالك جزت  اهللاسبحان : فقال عيلّ . لئن أمرتنا لنقتلنهم اهللالقليل؛ فمرنا بقتلهم، فو 

يا أمري املؤمنني لبعض الغشم أبلغ : فقال. املدى و عدوت احلكم، و أغرقت يف النزع
يا مالك؛ إنام  اهللاليس هذا قضاء : فقال عيلّ . عادييف أمور تنوبك من مداهنة األ

َو َمْن ُقتَِل «: تبارك و تعاىل/ 29/ اهللالنفس بالنفس، فام بال ذكرك الغشم و قد قال 
ْف ِيف اْلَقْتِل إِنَُّه كاَن َمنُْصوراً  : اإلرساء/ 33[» َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلنا لَِولِيِِّه ُسْلطانًا َفال ُيْرسِ

عن ذلك، و ذلك هو  اهللاإلرساف يف القتل أن تقتل غري قاتلك، فقد هنى  و] 17
 .عنه اهللالغشم الذي هنى 

فتدبروا سريته، و تصّفحوا سياسته لتعلموا فضله يف رأيه و تدبريه و فضله يف 
و سنتكّلف لكم مجع ذلك . شجاعته و إسالمه و فضله عند الشدائد يف صربه و يقينه

 .كم، و نأيت من بيان ذلك بام فيه الشفاء لكملتخّف املؤنة علي
من توّقيه و إيثاره الصواب يف ]  ه[و مما يؤثر عنه يف صواب رأيه و حتقيق ما ذكرنا 

 ]: ما رواه أهل النقل[اختياره 
بن عباس و  اهللابالنكث، دعا بعبد ]  له[ملا بلغه قول الزبري و طلحة و تعريضهام : قالوا

 .بىل: س أ ما بلغك قول هذين الرجلني؟ قاليا أبا العبا: قال له
أرى أن ينصفا حتى يذاقا، و لن يذاقا حتى يعمال، فوّل طلحة : فام ترى؟ قال: قال

البرصة، و الزبري الكوفة فإهنام متى يليا و يبسطا أيدهيام و ألسنتهام استحّقا العزل، و 
 .استوجبا البغض
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هبا الرجال و األموال، و متى يملكان يا أبا العباس إّن العراق : فضحك عّيل و قال

رقاب الناس، يستميال السفيه بالطمع، و يرضبا الضعيف بالبالء و يقويا  عىل البغي 
و لو كنت مستعمال أحدا لنفعه أو لّرضه يف يومه أو غده، استعملت !!! بالسلطان

 .و لو ال ما ظهر يل من حرصهام كان يل فيهام رأي! معاوية عىل الشام
رأيني عندكم أبلغ و أوىل بالصواب و أوفق و أمجعهام للدنيا و الدين؟ و قد فأّي ال

 .تعلمون فضل ابن عباس يف رأيه، و أن عمر قد كان يستعني به عىل أمره
عنه يف أموره لسوء تدبري كان منه أو لغلط  يف رأي، غري أنه  اهللاريض ]  عيلّ [فلم يؤت 

 .رأي و ال يؤثر الرأي يف خمالفة رضا رّبهيف خمالفة ال اهللاكان يؤثر الصواب عند 
و قذ كانت له خاّصة من أهل البصائر و اليقني من املهاجرين و األنصار، مثل ابن 
عباس و عّامر و املقداد و أيب أّيوب األنصاري و خزيمة بن ثابت و أيب اهليثم بن 

البصرية و و من أشبه هؤالء من أهل ]  بن عبادة األنصاري[التيهان و قيس بن سعد 
 .املعرفة، فأفنتهم احلروب و اخرتمهم املوت

و حصل معه من العاّمة قوم مل يتمّكن العلم من قلوهبم، تبعوه مع ضعف البصرية و 
 .اليقني، ليس هلم صرب املهاجرين، و ال يقني األنصار، فطالت هبم تلك احلروب

هل الضعف يف و اتصلت بعضها ببعض، و فني أهل البصرية و اليقني، و بقي من أ
النّية و قرص املعرفة من قد سئموا احلرب، و ضجروا من القتل، فدخلهم الفشل، و 

 :طلبوا الراحة، و تعّلقوا باألعاليل، فعندها قام فيهم خطيبا فقال
أّهيا الناس املجتمعة أبداهنم، املختلفة أهواؤهم، كالمكم يوهي الصّم الصالب، و [

: ن يف املجالس كيت و كيت، فإذا جاء القتال قلتمفعلكم يطمع فيكم األعداء، تقولو
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حيدي حياد  ما عّزت دعوة من دعاكم، و ال اسرتاح قلب من قاساكم، أعاليل 

 ]. بأضاليل، و سألتموين التطويل دفاع ذي الدين املطول
 ] .و أعقبت سدما[ليتني مل أعرفكم معرفة جرت ندما :] و قال[
حتى [و أفسدتم عّيل رأيي بالعصيان و اخلذالن  مألتم قلبي غيظا ] لقد[و :] و قال[

 ]. إن ابن أيب طالب رجل شجاع و لكن ال علم له باحلرب: لقد قالت قريش
و قد ظهرت أسباب العّزة   -عليه و سّلم اهللاو قد كانت هذه األحوال مع النبّي صىل 

ختّلف من ارتياب قوم و شك آخرين، و ضعف قوم، و  -اليقني اهللاو قد جاءهم من 
تبارك و  اهللاقوم و اهنزام قوم خّلوا مراكزهم و وّلوا العدو أدبارهم، و فيهم يقول 

 :تعاىل
ُسوُل َيْدُعوُكْم ِيف ُأْخراُكمْ   إِْذ ُتْصِعُدوَن َو ال َتْلُووَن َعىل« آل / 153[» َأَحٍد َو الرَّ

 ].3: عمران
 ].9: التوبة/ 46[» نيَ َفاْقُعُدوا َمَع اْخلالِفِ «: اهللاو يف املتخّلفني يقول 

َئنَّ َفإِْن َأصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة قاَل «: و قال ْ َأُكْن  اهللاَقْد َأْنَعَم : َو إِنَّ ِمنُْكْم ملََْن َلُيَبطِّ َعَيلَّ إِْذ َمل
فهذه األحوال التي يذكروهنا يف حروب عّيل ] 4: النساء/ 72: [اآلية» َمَعُهْم َشِهيداً 

عليه و سلم، فلم جعلتموها عّلة  اهللايف حروب النبّي صىل  عليه السالم، قد كانت
ينزل ]  كان[عليه و سلم  اهللاو النبّي صىل ! للنقص، و اخلطأ يف الرأي لو ال احلرية؟

/ 30/ فقد زاغت األبصار من قوم]  ذلك]  و مع[باملالئكة  اهللاعليه الوحي و يعينه 
 .الظنون اهللاعند حمنة كانت و ضاقت صدورهم و ظنّوا ب
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فاذكروا لنا رأيا من رأيه، و غلطة من  -و ال أخالكم إال متعمدين -فإن كنتم صادقني

 .عنه يف رأيه لو ال املعاندة اهللاغلطاته، هبا ضّعفتم أمري املؤمنني ريض 
و اضطالعه هبا، و ما مني به من تراكم املحن    قد تعلمون شّدة مقاساته للحروب] و[

هو املتوّيل لالصطالء بحّرها و ] و[النكث و البغي عىل حرية عليه، و اجتامع أهل 
كام  -القائم بلّم شعثها، و الداعي إىل اإلمجاع عليها منفردا بذلك ليس له نظري يعينه

يكّتب الكتائب، و جينّد اجلنود، و يبعث و البعوث، و يعّبي  -تعرفون ملن كان قبله
ريضا و بيانا و تأنيبا، و يوّضح الّسنّة، و العساكر، و يؤّمر األمراء، و يقوم باخلطب حت

 .يتوّىل حماّجة من حاّجه
فكم من شبهة قد أوضحها، و كربة قد كشفها، و ضاللة قد حمقها، و ضاّل قد هداه، و 

 :نفس قد أحياها
إّال من نّور اليقني قلبه، و عرف ما له عند رّبه، ]  ه[فهل يقوى قلب أحد عىل ما ذكرنا 

 .ا فعل ينال رضاه، و يباعد من سخطهو علم أن بمثل م
عليه و سلم عىل من كان بحرضته، و  اهللاففضيلته يف اجلهاد قد بانت أّيام النبّي صىل 

 .من قّدمتموه عليه بداللة القرآن
و تقّدمه يف اإلسالم قد وضح بام خّص به من املحن الشداد، و حمن احلروب قد 

و  لذوائب، و العلم بسببها يف قتال الكافرينو ما يشيب عند مثلها ا   خّصته باملكاره
و بالعلم و الصرب عىل احلرب بمحض اليقني هو    املحّلني عند أحدوثة اقتدى فقهاؤكم

و العفو عند القدرة هو املذكور به عند علامء السرية و الدعاء بالرفق . البائن عن اخللق
و سأذكر . كتبه و رسائله و البالغة يف القول ما ال ينكره من عرف. يف كالمه مشهور
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من فضل رأيه يف احلرب، و حسن سريته، و قّوة تدبريه، و وضوح حّجته ما ال يمتنع 

 .من قبوله قلب من ألقى السمع و هو شهيد
ذكر قبسات من حججه البالغة و كتبه املنرية و سريته امليمونة و رأيه الصائب و [

 ].تدبريه الباهر
يا : فقال - و كان ممن ختّلف عنه يوم اجلمل -أبو بردة: لهذكروا أن رجال قام إليه يقال 

بمن قتلوا : أمري املؤمنني أ رأيت القتىل حول عائشة و طلحة و الزبري؟ بم قتلوا؟ قال
عليه يف عصابة من املسلمني  اهللامن شيعني و عّاميل، و قتلهم أخا ربيعة العبدي رمحة 

فقتلوهم، فسألتهم أن يدفعوا إّيل قتلة . درتمال ننكث كام نكثتم، و ال نغدر كام غ: قالوا
بيني و بينهم حكم، فأبوا و قاتلوين و يف  اهللاإخواين منهم، أقتلهم هبم، ثم كتاب 

أعناقهم بيعتي، و دماء قريب من ألف إنسان من املسلمني من شيعتي، فقاتلتهم هبم، 
رفت و استبان يل قد كنت يف شّك، فأّما اآلن فقد ع: أو يف شّك أنت من ذلك؟ فقال

 .خطأ القوم، و أنك املهتدي املصيب
 .صفني] وقعة[فشهد معه 

 ] : بن أيب سفيان[أّنه كتب إىل معاوية ] وا[و ذكر 
كتابه ] علينا[أنزل  اهللاعّيل بن أيب طالب إىل معاوية، أّما بعد، فإن ]  أمري املؤمنني[من 

و التوبة مبسوطة، و ال تزر وازرة  فلم يدعنا يف شبهة، و ال عذر ملن ركب ذنبا بجهالة،
وزر أخرى، و أنت أّول من رشع اخلالف، متامديا يف غّره األمل، خمتلف العالنية و 
الرسيرة، رغبة يف العاجل، و تكذيبا بعد يف اآلجل، و كأّنك قد تذّكرت ما مىض منك، 

 .فلم جتد إىل الرجوع سبيال
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 :و كتب أيضا إىل عمرو بن العاص

أّما بعد، فإن الذي    عّيل بن أيب طالب إىل عمرو بن العايص]  أمري املؤمنني اهللاعبد [من 
منك، فال تطمئن إىل الدنيا    من الدنيا، و وثقت به منها منفلت   أعجبك مما تلّويت

فإّهنا غّرارة، و لو اعتربت بام مىض حذرت ما بقي، و انتفعت منها بام وعظت به، و 
لو ال ذلك مل تؤثر عىل ما دعوناك إليه ألّنا أعظم الرجاء   لكن اّتبعت هواك و آثرته، و

 .و أوىل باحلّجة و السالم
 :  إىل أمراء اجلنود و أمراء اخلراج]  عليه السالم[ثم كتب 

/ 31/ املسالح]  أصحاب[عّيل أمري املؤمنني إىل  اهللالرمحن الرحيم من عبد  اهللابسم 
فضل ناله، و ال فضل مرتبة    ال يغّريه عن رعّيته]  ن[أّما بعد فإّنه حّق عىل الوايل أ 

 .  له دنّوا من عباده و عطفا عليهم اهللاخّص هبا  و أن يزيده ما قسم 
ال أحتجز دونكم ّرسا إّال ّرسا يف حرب، و ال أطوي دونكم ]  ن[أال و إن لكم عندي أ 

ا عندي يف احلّق سواء، و أن تكونو   أمرا إّال يف حكم، و ال أؤّخر النعمة بكم عن حمّله
الطاعة، و أن ال تنكصوا عن ]  يل عليكم[فإذا فعلت ذلك وجبت هللاّ عليكم النعمة و 

دعوة، و ال تفرطوا يف صالح، و أن ختوضوا الغمرات إىل احلق فإن أنتم مل تسمعوا يل 
عىل ذلك، مل يكن أحد أهون عّيل ممن فعل ذلك منكم، ثم أعظم فيه عقوبته، و ال 

ندي فيها رخصة، فخذوا هذا من أمرائكم و أعطوا من أنفسكم هذا يصلح جيدي ع
 .لكم أمركم و السالم اهللا

خطبة أمري املؤمنني عليه السالم ملا بلغه أن املعرضني عن احلق ختّلفوا عنه، ثم دعوته [
 ].إّياهم و تكّلمه معهم و عتابه هلم بمرأى و مسمع من الناس، و املهاجرين و األنصار
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روا أّنه ملا بلغه ختّلف ابن عمر عن بيعته، و سعد بن أيب وّقاص، و حممد بن و ذك

و أثنى عليه و صّىل عىل النبّي  اهللاعنه خطيبا يف الناس، فحمد  اهللامسلمة، قام ريض 
 :عليه و سلم، و عىل أهل بيته ثم قال اهللاصىل 

بيل، و إنام اخليار للناس قبل أّهيا الناس إّنكم بايعتموين عىل ما كان بويع عليه من كان ق
 .البيعة، فإذا بايعوا فال خيار هلم

أال و إّن عىل اإلمام االستقامة، و عىل الرعية التسليم، و هذه بيعة عاّمة، من رّدها 
 .  رغب عن دين املسلمني، و اّتبع غري سبيلهم

أمركم واحدا،  أمري و]  ليس] [ظ[أال و إّنه مل تكن بيعتكم إّياي فلتة، و ال عليها لبس 
 .إنام أريدكم هللاّ و أنتم تريدوين ألنفسكم

و قد بلغني عن ابن عمر و سعد ابن    ألنصحّن اخلصم، و ألنصفّن املظلوم اهللاو أّيم 
 .  أيب وّقاص و حممد بن مسلمة، أمور كرهتها، و احلّق بيني و بينهم يف ذلك

بلغني : وه، و مجع الناس ثّم قال هلمعنه، و بعث إليهم فأت اهللاريض ] عن املنرب[ثّم نزل 
فأخربوين ما الذي . عنكم أمور كرهتها، أال و إين لست أكرهكم عىل القتال بعد بيعتي

بطأ بكم عّام دخل فيه املسلمون؟ و ما الذي تكرهون من القتال معي؟ أ ليس قد 
فيان و عمرو فأخربوين لو أن ابن أيب س: قال. بىل: بايعتم أبا بكر و عمر و عثامن؟ قالوا

 :قال. نعم: بن العاص قاتال أحدا من اخللفاء؛ أ كنتم تقاتلوهنام معهم؟ قالوا
يف بيعتي ثالثة أّيام و لياليهّن، و قد علمتم أّين    فلم تكرهون القتال معي و قد تشاورتم

و لكنّا  اهللاال و : من بيعتي؟ قالوا   لست دون خلفائكم، فأخربوين عنكم هل خترجون
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فإّن أبا بكر قد استحّل قتال أهل : اهللاقال عّيل رمحه ! عك قتال أهل الصالةنكره م

 .الصالة، و قد رأى عمر مثل ذلك
يا أمري املؤمنني إّنا و إن مل يكن لنا من القدم ما هلم، : فقال مالك بن احلارث األشرت

ا طاعن، و املنثني فإّهنم ليسوا بأوىل مما شاركناهم فيه منّا، و هذه بيعة عاّمة، اخلارج منه
عنها مستعتب، فال يتبعّن الناس أهواءهم، فإّن أدهبم اليوم باللسان و غدا بالسيف و 

 .ليس من يتثاقل عنك كمن خّف معك
و الرحم أن تدخلني فيام  اهللاأبا احلسن أنشدك ] يا: [بن عمر قال اهللاو ذكروا أن عبد 

 .  احال أعرف، إنام أنا محل رداح ال غدّو له و ال رو
استئذان عّامر بن يارس من أمري املؤمنني عليه السالم يف أن يتكّلم مع ابن عمر و حممد [

 ]. ثم كالم أمري املؤمنني عليه السالم يف املتخّلفني عنه. بن مسلمة
يا أمري املؤمنني ائذن يل يف : ، قالاهللافذكروا أن عّامر بن يارس رمحه . ثّم انرصف القوم

 .ذن لهفأ. كالم ابن عمر
يا ابن عمر إّنه قد بايع علّيا من املهاجرين و األنصار من إن فّضلناه : فقال له عّامر

عليك مل يغضبك، و إن فّضلناك عليه مل يرضك و قد أنكرت السيف يف قتال أهل 
الصالة، و قد علمنا و تعلم أن القاتل عليه القتل، و املحصن عليه الرجم، فهذا يقتل 

باحلجارة، أال و إّن علّيا مل يقاتل أحدا من أهل الصالة حتى  بالسيف، و هذا يرجم
 .يلزمه من حكم القتال ما يلزم هؤالء

يا أبا اليقظان، إن عمر مجع أهل الشورى من قريش، و : فضحك ابن عمر و قال: قال
/ 32/ و هو عنهم راض، فكان أحّقهم يف نفس ابن عمر اهللاهم الذين قبض رسول 
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و هو اليوم عىل ما كان عليه أمس، و هذه البيعة كبيعة عثامن، غري  عّيل بن أيب طالب،

يا أبا اليقظان، ما أحّب أن الدنيا و  اهللاأّنه جاء أمر فيه السيف فضعفت عنه، و لكن و 
 .ما فيها يل، و إّين أظهرت عداوة عّيل بن أيب طالب يوما، أو أضمرت بغضه ساعة

 .يعملون، و يقولون ما ال يفعلونيعلمون و ال : فضحك عّامر و قال: قال
فلّام ]  فأذن له[عليه، ثم استأذنه يف أمر حممد بن مسلمة  اهللاإىل عّيل رمحة ] عّامر[فرجع 

لو ال ما يف  اهللامرحبا يا أبا اليقظان عىل فرقة بيني و بينك، إنه و : لقيه عّامر قال له حممد
و لو أّن الناس ]  علّيا عىل القتال[عليه و سلم لبايعت  اهللاصىل  اهللايدي من رسول 
صىل  اهللاو مال عّيل جانبا لكنت معه، و لكن سقط إّيل من رسول    استاملوا املسلمني

 .عليه و سلم فيه الرأي اهللا
عليه و  اهللاصىل  اهللاحسبك يا ابن مسلمة، أخربين كيف قال لك رسول : فقال له عّامر

 ة يقتتلون؟ أو إذا رأيت املسلمني يقتتالن؟إذا رأيت أهل الصال]  أقال لك[سلم؟ 
أهل الصالة ]  إذا رأيت: لك[ال ترى مسلمني يقتتالن أبدا، و إن كان قال  اهللافو 

 اهللافمن سمع هذا معك؟ فإنام أنت أحد الشاهدين، و عندنا من رسول ]  يقتتلون[
دماؤكم : نه قاليوم حّجة الوداع، أ]  قاله يف[عليه و سلم قول بعد قولك  اهللاصىل 

يا حممد ال تقاتل املحدثني؟ أال و من : فيقول]  و هل كان. [عليكم حرام إّال بحدث
 .متعّمدا فليتبّوأ مقعده من النار]  عليه و سلم اهللاصىل [ اهللاكذب عىل رسول 

 .اهللاحسبك يا أبا اليقظان يرمحك : فقال حممد
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هؤالء الرهط الثالثة، أّما ابن عمر دع عنك : و ذكروا أن علّيا قال لعّامر بن يارس

فضعيف يف دينه، و أّما سعد بن أيب وّقاص فحسود، و أّما حممد بن مسلمة فذنبي إليه 
 .أين قتلت قاتل أخيه مرحبا يوم خيرب

عليه و  اهللاصىل  اهللاخطبة أمري املؤمنني عليه السالم ملّا أخربه أكابر أصحاب رسول [
 التقيا ببني أمّية ممن كان منهم بمدينة، فأمجع رأهيم عىل آله و سلم بأن طلحة و الزبري

 ]. نقض بيعتك
عنه ملّا قسم بينهم بالسوّية، و أعطى األسود و األمحر  عطّية  اهللاو ذكروا أن علّيا ريض 

واحدة، أنكر ذلك من فعله قوم و وجدوا من ذلك، و مشى بعضهم إىل بعض بالعتب 
 .و الطعن

ملهاجرين و األنصار، فاجتمع أبو اهليثم بن الّتيهان و خزيمة فبلغ ذلك أصحابه من ا
ابن ثابت ذو الشهادتني، و عّامر بن يارس، و رفاعة بن رافع، و أبو حّية و خالد بن زيد 
و سهل بن حنيف، فتشاوروا، فاجتمع رأهيم عىل أن يركبوا إىل عّيل بن أيب طالب 

من كان من بني أمّية باحلجاز قد اجتمع عنه، و خيربوه أن طلحة و الزبري و  اهللاريض 
 .عداوهتم، و هم مّرصون عىل أمري ال نأمنهم عليه   رأهيم و اشتملت

يا أمري املؤمنني انظر يف أمرك، و عاتب قومك : فركبوا إىل عّيل بن أيب طالب، فقالوا
 هذا احلّي من قريش، فإّهنم قد نقضوا عهدك، و أخلفوا وعدك، و قد دعونا يف الّرسّ 

لرشدك، و ذلك ألهنم فقدوا األثرة، و كرهوا األسوة، فلام  اهللاإىل رفضك، هداك 
عىل أن   بينهم و بني األعاجم، أنكروا، و استشاروا عدّوك، فاجتمع رأهيم   استتّب 

 .فرأيك!. يطلبوا بدم عثامن، فرقة للجامعة، و ائتالفا ألهل اجلهالة
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عليه ] و[ء، فدخل املسجد، فركب املنرب مغضبا الشهبا اهللافأقبل عّيل راكبا بغلة رسول 

عاممة خّز سوداء، مرتديا بطاق، مّتزرا بربد قطري، متوّشحا سيفا، متوّكئا عىل قوس، 
 :فقال

رّبنا و إهلنا و وّيل النعمة علينا، الذي أصبحت نعمه  اهللاأّما بعد أهيا الناس، فإّنا نحمد 
قّوة إّال امتنانا علينا، و فضال ليبلونا أ نشكر  علينا ظاهرة و باطنة، بغري حول منّا و ال
 .أم نكفر، فمن شكر زاده و من كفر عّذبه

 .وحده ال رشيك له أحدا صمدا اهللاو أشهد أن ال إله إال 
و أشهد أن حممدا عبده و رسوله، بعثه رمحة للعباد و البالد و البهائم و األنعام، نعمة 

 .عليه و سّلم اهللاأنعم به علينا و منّا و فضال صّىل 
 اهللامنزلة، و أعظمهم رشفا، و أقرهبم من رسول  اهللاعند  - أّهيا الناس -فأفضل الناس

، أعملهم و اهللا، و أعلمهم بطاعة اهللاخطرا أطوعهم ألمر  اهللاقربا، و أعظمهم عند 
 /33/ ، فليساهللاعليه و سلم، و أحياهم لكتاب  اهللاصىل  اهللاأتبعهم لسنّة رسول 

و طاعة رسوله و اّتباع كتابه و سنّة نبّيه  اهللاعندنا فضل إّال بطاعة  اهللاألحد ممن خلق 
 .عليه السالم

و سريته فينا ال جيهلها إّال جاهل معاند عن  اهللابني أظهركم، و عهد نبّي  اهللاهذا كتاب 
ا َخَلْقناُكمْ «: يف كتابه اهللاحلّق، يقول  َا النَّاُس إِنَّ ، َو َجَعْلناُكْم ُشُعوبًا  ِمْن َذَكٍر َو ُأْنثى يا َأهيُّ

. فمن اّتقى فهو الرشيف املكّرم املحّب »  َأْتقاُكمْ  اهللاَو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا، إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد 
 اهللاإِْن ُكنُْتْم ُحتِبُّوَن «: يف كتابه اهللاو طاعة رسوله، لقول  اهللاو كذلك أهل طاعة 

بِْبُكُم َفاتَّ   ].3: آل عمران/ 31: [اآلية» اهللابُِعوِين ُحيْ
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ْيُتمْ  اهللاَأطِيُعوا ] وَ [« ]:  اهللا[و يقول  ُسوَل َفإِْن َتَولَّ ال ُحيِبُّ  اهللاَفإِنَّ   َو َأطِيُعوا الرَّ
 .» اْلكافِِرينَ 

لمني أ متنّون يا معرش املهاجرين، يا معرش األنصار، يا معرش املس: ثم صاح بأعىل صوته
 .و رسوله بإسالمكم؟ و هللاّ و لرسوله املّن عليكم إن كنتم صادقني اهللاعىل 

وحده ال  اهللاأال إّنه من استقبل قبلتنا، و أكل ذبيحتنا، و شهد أن ال إله إّال : ثّم نادى
رشيك له، و أّن حممدا عبده و رسوله، أجرينا عليه أحكام القرآن، و أقسام اإلسالم 

و إّياكم من املّتقني، و  اهللاو طاعته، جعلنا  اهللاحد عىل أحد فضل إّال بتقوى ليس أل
 .أوليائه و أحبابه الذين ال خوف عليهم و ال هم حيزنون

أال إّن هذه الدنيا التي أصبحتم تطلبوهنا، و ترغبون فيها، و أصبحت : ثم قال
و ال الذي دعيتم  تغضبكم و ترضيكم، ليست بداركم و ال منزلكم الذي خلقتم له،

 .إليه
أال و إّهنا ليست بباقية لكم، و ال تبقون عليها، و ال تغّرنكم فقد حّذرمتوها، و وصفت 

 .لكم و جّربتموها، فأصبحتم ال حتمدون عواقبها
] و[فسابقوا إىل منازلكم التي أمرتم أن تعّمروها، فهي العامرة التي ال خترب أبدا 

فيها، و دعاكم إليها، و جعل لكم الثواب  اهللاتي رّغبكم الباقية التي ال تنفد، و هي ال
 .فيها

و  اهللاما وصفتم به يف كتاب  اهللافانظروا يا معرش املهاجرين و األنصار و أهل دين 
و جاهدتم عليه فبم فّضلتم؟ أ بحسب أو نسب؟ أو بعمل و    اهللانزلتم به عند رسول 

، و الذّل اهللابالصرب ألنفسكم عىل طاعة  اهللاعليكم يرمحكم  اهللاطاعة؟ فاستتّموا نعم 
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أّال و   من كتابه اهللا، و املحافظة عىل ما استحفظكم اهللا، و املسارعة يف رضوان اهللاحلكم 

عليه و  اهللاصىل  اهللاء من دنياكم بعد حفظكم وصّية رسول  إّنه ال يّرضكم تضييع يش
 .سلم

ليه من دنياكم بعد تضييع ما أمرتم به من ء حافظتم ع ال ينفعكم يش]  إّنه[أال و 
 .التقوى

 .، و التسليم ألمره، و الرضا بقضائه و الصرب عىل بالئهاهللابتقوى  اهللاعليكم عباد 
، و اهللامن قسمه، فهو مال  اهللاء، فليس ألحد عىل أحد فيه أثرة قد فرغ  فأّما هذا الفي

 .املسلمون اهللاأنتم عباد 
ه أقررنا، و عليه شهدنا و له أسلمنا، و عهد نبّينا عليه السالم بني ب اهللاو هذا كتاب 

 .أظهرنا
، فمن مل يرض هبذا فليتبّوأ حيث شاء و كيف شاء، فإّن اهللاألمر  اهللافسّلموا رمحكم 

ال خوف  اهللاال وحشة عليه، أولئك حزب  اهللا، و احلاكم بحكم اهللالعامل بطاعة 
 ..ولئك هم املفلحون عليهم و ال هم حيزنون، و أ

رّبنا و إهلنا أن جيعلنا و إّياكم من أهل طاعته، و أن جيعل رغبتنا و رغبتكم فيام  اهللانسأل 
 .  يل و لكم اهللاعنده، أقول ما سمعتم و أستغفر 

ثم نزل عن املنرب و صّىل ركعتني، و بعث بعّامر إىل طلحة و الزبري و مها يف ناحية من 
 :إليه، فقال هلام  املسجد، فقاما فجلسا

 :، هل جئتامين تبايعاين طائعني، و دعومتاين إليها و أنا كاره؟ قاالاهللاأنشدكام 



  
  
  
  
  
  

  ٤٠٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
غري جمبورين و ال مقسورين فأسلمتام يل بيعتكام، و أعطيتامين : قال. ّم نعمالله

 .احلمد هللاّ رّب العاملني عىل ذلك: فقال عيلّ . ّم نعمالله: عهدكام؟ قاال
أعطيناك بيعتنا عىل أن ال تقطع األمر دوننا و أن : فام عدا مما بدا ؟ قاال: ثّم قال هلام

يف األمور، و ال تستبّد هبا عنّا، و لنا من الفضل عىل غرينا ما قد / 34/ تستشرينا
فأنت تقسم القسوم، و تقطع األمور، و متيض األحكام بغري مشاورتنا، و ال ! علمت

 .رأينا و ال علمنا
 .يل و لكم اهللالقد نقمتام يسريا، و أرجأمتا كثريا، استغفر : اهللاه فقال عّيل رمح

]  ت[ء لكام فيه حّق دفعتكام عنه؟ أم يف قسم استأثر  أ ال خترباين أ يف يش]: هلام[ثم قال 
ففي حّق رفعه إّيل أحد من املسلمني ضعفت عنه أو : قال. اهللامعاذ : به عليكام؟ قاال

 .ّم الالله: ؟ قاال  جهلته، أو حكم أخطأت فيه
 ففي أمر دعومتاين إليه من أمر عاّمة املسلمني فقّرصت عنه و خالفتكام فيه؟: قال
 .ّم الالله: قاال
 :فام الذي كرهتام من أمري، و نقمتام من تأمريي، و رأيتام من خاليف؟ قاال: قال

الم كحّق ء  جعلت حّقنا يف اإلس خالفك عمر بن اخلطاب و أئمتنا و حّقنا يف الفي
به علينا بسيوفنا و رماحنا و اوجفنا عليه بخيلنا  اهللاغرينا، و سّويت بيننا و بني من أفاء 

رمحة  -مل يأتوا اإلسالم إّال كرها فقال عيلّ ]  ممن[و ظهرت عليه دعوتنا، و أخذناه قرسا 
ليس هذا ّم إين أشهدك عليهام، و أشهد من حرض جماللهأكرب  اهللاأكرب  اهللا -عليه اهللا

 .اليوم عليهام
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ما كانت يل يف الوالية رغبة،  اهللاأّما ما احتججتام به عّيل من أمر االستشارة فو : ثّم قال

و ال يل فيها حمّبة  و لكنكم دعومتوين إليها، و محلتموين عليها، و أنا كاره فخفت أن 
و ما وضع لنا و  اهللاختتلفوا و ان أرّدكم عن مجاعتكم، فلّام أفضت إّيل نظرت إىل كتاب 

و ما قسم و استّن النبّي عليه السالم فأمضيته و اّتبعته، فلم أحتج إىل    أمر باحلكم فيه
رأيكام و ال دخولكام معي، و ال غريكام، و مل يقع حّق جهلته فأثق برأيكام فيه و 

ا أستشريكام و إخواين من املسلمني، و لو كان ذلك مل أرغب عنكام و ال عن غريكام إذ
بيانه و برهانه، و مل يكن فيه سنّة من نبّينا عليه السالم و مل  اهللاكان أمر ليس يف كتاب 

 .يمض فيه أحكام من إخواننا ممن يقتدى برأيه و يرىض بحكمه
فإّن ذلك أمر مل أحكم أنا فيه و مل أقسمه، قد وجدت أنا و . و أّما ما ذكرمتا من األسوة

و أمىض فيه    من قسمته اهللاعليه و سلم قسام قد فرغ  اهللا صىل اهللاأنتام ما جاء به رسول 
 .حكمه

و أّما قولكم جعلت هلم فيئنا و ما أفاءت رماحنا و سيوفنا فقدما ما سبق إىل اإلسالم 
ء من األحكام إذا استؤثر عليهم، و مل يّرضهم حني استجابوا  قوم مل يّرضهم يف يش

أال و إّنا جمرون عليهم أقسامهم فليس لكام و . عامهلمموفيهم يوم القيامة أ اهللالرّهبم و 
 .عندي و ال لغريكام يف هذا عتبا  اهللا

 .بقلوبنا و قلوبكم إىل احلّق و أهلمنا و إّياكم الصرب اهللاأخذ 
أو رأى جورا فرّده، و كان عونا للحّق . رجال رأى حقا فأعان عليه اهللارحم : ثم قال

 .عىل صاحبه
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إىل الكوفة  -عليهام اهللاصلوات  -نني ابنه احلسن و عّامر بن يارسبعث أمري املؤم[

ليستنفرا أهلها ملّا أراد أن يذهب إىل البرصة إلمخاد فتنة طلحة و الزبري و أّم املؤمنني 
 ].عائشة

عنه بعث باحلسن و عّامر بن يارس حني  اهللاثم إّن أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب ريض 
 .ل الكوفة يستنفرهم، و كان أبو موسى قد حّول الناس عن عيلّ خّف للمسري إىل أه

 :و أثنى عليه و قال اهللافقام عامر بن يارس خطيبا يف أهل الكوفة فحمد 
، و قد اهللاأّهيا الناس هذا أخو نبّيكم و ابن عّمه يستنرصكم و يستنفركم لنرص دين 

 .أعظم و حّق رّبكم أوجب عليكم، و حرمته   ابتليتم بحّق أّمكم
 :عليه و سّلم يقول اهللاصىل  اهللاأنت سمعت رسول : ثم أقبل عىل أيب موسى فقال

!! إّهنا ستكون فتنة بعدي املايش فيها خري من الساعي، و القاعد فيها خري من املايش؟
إن كنت صادقا إّنك سمعت رسول : فقال له عّامر. هذه يدي بام قلت: قال أبو موسى

و سلم يقول ذلك فإّنام عناك بذلك وحدك و أنت كذلك، و أخذ  عليه اهللاصىل  اهللا
 .ء من هذه األمور بذلك عليك احلّجة فإن كنت صادقا فالزم بيتك و ال تدخل يف يش

فافهموا هذه األقاويل ممن خالف أمري املؤمنني كيف يضعف و يتناقض عند كالم 
فيه ما ذهب إليه فلم يأت إن كان املراد / 35/ ألن الذي أتى به أبو موسى! املحّقني

بعد ما قرعه عّامر [سكت ]  ال سّيام أّنه[ببيان و ال حّجة و ال رأي يعتمد عليه و 
حائرا و يف أّرش الطائفتني ] عن جواب عّامر[سكوته ]  من أجل[فقد صار ] باحلّجة

 .رأيا
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إّياهم عىل و حثّه . مقامه يف أهل الكوفة اهللاخطبة الصحايب الكبري عّامر بن يارس رفع [

 ]. اللحوق بأمري املؤمنني عليه السالم
أّهيا الناس إّنا إنام خشينا عىل هذا الدين أن يتعّرى أديمه، و : ثم أقبل عّامر بوجهه فقال

أن هين من جوانبه، و قد نظرنا ألنفسنا، و رضينا بعّيل بن أيب طالب لنا خليفة و إماما 
دليل، مؤّدبا ال يؤّدب، و فقيها ال يعّلم، و و دليال و مؤّدبا، فنعم اخلليفة و نعم ال

فإّن  اهللاصاحب بأس ال ينكل، و سابقة يف اإلسالم ليست ألحد، فاهنضوا إليه رمحكم 
عصابة من الناس حالفوا عليه فتوّجهوا إىل البرصة عاصني له باغني عليه، حاسدين 

 .له، و لو قد حرضمتوهم تبّني لكم أّهنم ظاملون
 .بّيكم قد أتاكم يستنفركمو هذا ابن بنت ن

 اهللاعليه و سلم و  اهللاو سنّة نبّيه صىل  اهللاأّهيا الناس إنكم بني منظر و مسمع من كتاب 
ما درست املصاحف و ال عفا األثر و ال قدم العهد و ال بالسنن و األحداث التي 

 :حدثت من خفاء فيجهل جاهل أو يقول قائل
هناكم عنه من الشخوص إىل هذين اجلمعني، و  و قد سمعتم ما قال صاحبكم و الذي
علينا قرآنا  اهللامن عباده بالذي ذكره لقد أنزل  اهللالعمري ما صدق فيام قال، و ال ريض 

بّني فيه طاعته من معصيته، و حكم فيها أحكامه و مل يدع مّلة من امللل إّال و قد حكم 
ملرشكني أن يقاتلوا حتى يدخلوا يف ، فحكم عىل ااهللافيها باجلهاد حتى يفيئوا إىل أمر 

كَِني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهمْ «: اإلسالم فقال  ] .9: التوبة/ 66[» َفاْقُتُلوا املُْْرشِ
ُم «: و قال ْهبُ  ].التوبة/ 14[» بَِأْيِديُكمْ  اهللاقاتُِلوُهْم ُيَعذِّ
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ِذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِ «: و قال يف مّلة أهل الكتاب َو ال بِاْلَيْوِم اْآلِخِر َو ال  اهللاقاتُِلوا الَّ

َم  ُموَن ما َحرَّ رِّ ِذيَن ُأوُتوا اْلكِتاَب َحتَّى    َو َرُسوُلهُ  اهللاُحيَ َو ال َيِدينُوَن ِديَن اْحلَقِّ ِمَن الَّ
ْزَيَة َعْن َيٍد َو ُهْم صاِغُرونَ   ].9: التوبة/ 28[» ُيْعُطوا اْجلِ

م أو يعطوا اجلزية عن يد و هم صاغرون، أو فجعل غاية أمرهم أن يدخلوا يف اإلسال
 .يقتلوا أو تسبى ذرارهيم و يؤخذ أمواهلم

َو إِْن طائَِفتاِن ِمَن املُْْؤِمنَِني اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهام  َفإِْن َبَغْت «: و قال يف أهل القبلة
تِي َتْبِغي َحتَّى تَ   إِْحداُمها َعَىل اْألُْخرى َفإِْن فاَءْت َفَأْصِلُحوا [ اهللاَأْمِر   َء إِىل ِفيَفقاتُِلوا الَّ

 .»] ُحيِبُّ املُْْقِسطِنيَ  اهللاَبْينَُهام بِاْلَعْدِل َو َأْقِسُطوا إِنَّ 
يُن ُكلُُّه هللاَِِّ«: و قال يف اآلية األخرى / 39[» َو قاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن فِْتنٌَة َو َيُكوَن الدِّ

 ].8: األنفال
من أهل طاعته من عباده أن جيلسوا يف بيوهتم، و أن خيّلوا بني الناس  اهللالم يرض ف

إىل هذين اجلمعني فاستمعوا من  اهللايسفك بعضهم دماء بعض، فسريوا بنا رمحكم 
 اهللا  عليكم فإن أصلح اهللاحججهم، ثّم انظروا من أوىل بالعهد و النرص فيام افرتض 

عليكم، و إن بغى بعضهم عىل بعض  اهللاقضيتم حّق أمرهم رجعتم مأجورين و قد 
 .و افرتض عليكم اهللانظرتم يف الفئة الباغية و عرفتموها كام أمركم 

يا أبا اليقظان إّنك : فلّام سمع الناس قول عّامر بن يارس عرجوا عن أيب موسى و قالوا
و حّق  اهللابحّق عليه و سلم باملكان الذي تعلم فنسألك  اهللاصىل  اهللاكنت من رسول 

: عليه و سلم يذكر هذه الفتنة؟ فقال عّامر اهللاصىل  اهللارسوله هل سمعت رسول 
عليه و سّلم أمرنا بقتال الناكثني و القاسطني، و أمرنا  اهللاصىل  اهللاأشهد أن رسول 
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عليه و سلم  اهللاصىل  اهللاو سمعنا رسول    بقتال املارقني من أهل النهروان بالطرقات

 .عّيل مع احلّق و احلّق مع عّيل ال يفرتقان حتى يردا عّيل احلوض يوم القيامة : يقول
 .فقبل الناس قول عّامر بن يارس و استجابوا له

و ! يف أمر من خالف علّيا و حاربه كيف كشف ضعفه و بغيه؟ اهللافانظروا رمحكم 
 .يام احلّجة عليهيظهر االنتشار يف قوله و فعله، و يقّر عىل نفسه قبل ق]  كيف[

هذا أبو موسى يبايع لعّيل بن أيب طالب يف أّول األمر، فلّام بلغه أّن علّيا ناقم عليه و أّن 
 .غّري كالمه و خذل الناس عنه]  مكانه[رأيه أن يبعث بغريه 

 .احلسن بن عّيل فتكّلم و حّرض الناس عىل اجلهاد] ظ[ثم قام : قالوا
مقامه يف أهل الكوفة، و تقريضه علّيا عليه  اهللاخطبة زيد بن صوحان العبدي رفع [

 ]. ثّم حّثه أهل الكوفة باللحوق به و ائتامرهم بأمره. السالم
عليه و سّلم  اهللاو أثنى عليه و صّىل عىل النبّي صّىل  اهللاثّم قام زيد بن صوحان فحمد 

 :ثم قال
و الباطل من خفاء  و إّنكم / 36 /و ال يف نبّيه من شك و ال باحلّق  اهللاأّهيا النّاس ما يف 

عىل أمر جدد و رصاط قّيم، إن بيعة عّيل بيعة مرضية ال تقبض عنها يد موقن و ال 
 .يبسط إليها خمطئ كّفه

 هل تعلمون ألمري املؤمنني عّيل من خلف؟ هل تنقمون له سابقة؟]  أّهيا الناس[
؟ أ ليس هو صاحب أو تذّمون له ال حقة؟ أو ترون به أودا؟ أو ختافون منه جهال

قد ] و[املواطن التي من فضلها ال تعدلون به؟ فمن عمود هذا األمر و نظامه إال هو؟ 
 .، و سمعناه قبل جميئه و ال بّد له من أن يتّم كأّين أنظر إليهاهللاجاءنا أمر 
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إّين لكم ناصح، و عليكم مشفق، أحّب أن ترشدوا و ال  اهللاعباد : ثّم رفع صوته ينادي

، و إّنه ال بّد هلذا الدين من وال ينصف الضعيف من الشديد، و يأخذ للمظلوم تغووا
 .  عليه و سلم اهللا، و حييي سنّة حممد صىل اهللابحّقه من الظامل، و يقيم كتاب 

 اهللا، و ال اقرب من رسول اهللا، و ال أعلم بكتاب اهللاأال و إّنه ليس أحد أفقه يف دين 
ن أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب، فانفروا إىل أمري املؤمنني و عليه و سلم م اهللاصىل 

ُكوا َأْن «  فإّنا سائرون اهللاسّيد املسلمني، و سريوا عىل اسم  امل َأ َحِسَب النَّاُس َأْن ُيْرتَ
 ].29: العنكبوت/ 1[» َيُقوُلوا آَمنَّا َو ُهْم ال ُيْفَتنُونَ 

تقريض اإلمام احلسن، و حّث الناس عىل مقامه يف  اهللاكالم حجر بن عدّي رفع [
 ]. الّلحوق بأمري املؤمنني عليه السالم و اجلهاد معه

 اهللاأّهيا الناس هذا احلسن بن عّيل أحد أبويه رسول : فقال   قام حجر بن عدّي ]  ثمّ [
عليه و سلم، و اآلخر من ليس له عديل من أمة حممد و ال شبيه، هذا سّيد  اهللاصىل 

جلنّة، سيد شباب العرب و العجم يف الدنيا و اآلخرة، و هو رسول أبيه شباب أهل ا
، فالسعيد من وازره، و الشقّي من ختّلف اهللاإليكم يدعوكم إىل احلّق و النرص لدين 

بأموالكم و أنفسكم  اهللاخفافا و ثقاال و جاهدوا يف سبيل  اهللاعنه، فانفروا رمحكم 
 .لعّلكم تفلحون

 .ري و أجابوا مسارعني و احلمد هللاّ رّب العاملنيفتهّيأ الناس للمس
 ]. كتاب أمري املؤمنني عليه السالم إىل أصحاب اخلراج[

عنه كتب إىل أصحاب  اهللاو ذكروا أيضا أّن أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب ريض 
 :اخلراج
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 .  عّيل أمري املؤمنني إىل أصحاب اخلراج سالم عليكم اهللامن عبد 

إّنه من مل حيذر ما هو صائر إليه مل يقّدم لنفسه ما حيّررها و من اّتبع هواه و أّما بعد ف
 .انقاد له و آثر ذلك عىل ما يعرف أهلك نفسه و عّام قليل ليصبحّن نادمني

. أال و إّن أسعد الناس يف الدنيا من عدل عّام يعرف ّرضه، و إّن أشقاهم من اّتبع هواه
قّدمتم من خري و ما كان مما سوى ذلك، وددتم لو أن فاعتربوا و اعلموا أّن لكم ما 

و اعلموا أّن عليكم . رءوف بالعباد اهللانفسه و  اهللابينكم و بينه أمدا بعيدا و حيّذركم 
 .وبال ما فّرطتم فيه، و أّن الذي كّلفتم ليسري، و أّن ثوابه لكبري

ف، كان ثوابه ما ال عذر عنه من البغي و العدوان عقاب خيا اهللاو لو مل يكن فيام هنى 
، و ال تكّلفوهم فوق طاقتهم، اهللاألحد برتك طلبه، فارمحوا ترمحوا، و ال تعّذبوا خلق 

 .و أنصفوا الناس من أنفسكم، و اصربوا حلوائجهم فإّنكم خّزان الرعّية
و ال تّتخذوا حجابا، و ال حتبسوا أحدا عن حاجته، و ال تأخذوا أحدا بأحد إّال كفيال 

 .و اصربوا أنفسكم عىل ما فيه اغتباطكم   كفل عنهعّمن 
و إّياكم و تأخري العمل بالتواين و العلل، و دفع اخلري بالكسل، فإّن يف ذلك حرمان 

 .األبد
هبا عنّا فريد  اهللاو خذوا عىل أيدي سفهائكم، و احرتسوا أن تعملوا أعامال ال يرىض 

» ُقْل ما َيْعَبُؤا بُِكْم َريبِّ َلْو ال ُدعاُؤُكمْ «]:  اهللا[علينا و عليكم دعاؤنا، و لذلك قال 
إذا مقت قوما أهلكهم، فال تّدخروا أنفسكم خريا، و ال  اهللاو إّن ] 25: الفرقان/ 77[

قّوة، و أبلوا قّوتكم يف سبيله ما  اهللاجلند حسن سرية، و ال الرعّية معونة، و ال دين 
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و عندكم فيحب أن نشكره جهدنا و أن  قد اصطنع عندنا اهللاستوجب عليكم فإّن 

 .اهللاننرصه ما بلغت قّوتنا  و ال قّوة إّال ب
كتاب أمري املؤمنني عليه السالم إىل عّامله ملّا عزم عىل املسري إىل الفئة الباغية و إخوة [

 ]. الناكثني و املارقني معاوية و أتباعه القاسطني
 :عّامله نسخة واحدة املسري كتب إىل]  أمري املؤمنني[فلام أراد 

أّما بعد فإّن جهاد من صدف عن احلّق رغبة عنه، و دّب يف . الرمحن الرحيم اهللابسم 
 .العارفني بأمره/ 37/ اختيارا له، فريضة عىل   نفس العمى و الضالل

تبارك و تعاىل يرىض عّمن أرضاه و يسخط عىل من عصاه، و إّنا قد مهمنا  اهللاإّن 
ء، و  ، و استأثروا بالفياهللابغري ما أمر  اهللالقوم الذين عملوا يف عباد  باملسري إىل هؤالء

عّطلوا احلدود، و أماتوا احلّق، و أظهروا الفساد يف األرض، و اّختذوا الفاسقني وليجة 
أعظم  اهللادون املؤمنني، فإذا ظامل تابعهم عىل ظلمهم أحّبوه و أدنوه و آثروه، و إذا وّيل 

ه و أقصوه و حرموه، فقد أّرصوا عىل الظلم، و أمجعوا عىل اخلالف، و أحداثهم أبغضو
 .قعدوا عن احلّق، و تعاونوا عىل اإلثم و كانوا ظاملني

فإذا أتيت بكتايب هذا فاستخلف عىل عملك أفضل أصحابك يف نفسك و أقبل إلينا 
جتامع املحّق و لعّلك تلقى معنا هذا العدّو املحّل فتأمر باملعروف و تنهى عن املنكر، و 

و نعم الوكيل، و ال  اهللاتباين املبطل فإّنه ال غنى بنا و بك عن أجر اجلهاد، و حسبنا 
 .العّيل العظيم و السالم اهللاحول و ال قّوة إّال ب

عىل  اهللابن عباس بالبرصة، فاستخلف عبد  اهللاو بعث هبا إىل عّامله، و بعث هبا إىل عبد 
 . و قدم عىل عيلّ البرصة أبا األسود الدئيل
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قيام أمري املؤمنني عليه السالم يف الناس و مشاورته إياهم للمسري إىل حرب معاوية، [

و من كتب إليه بالقدوم عليه من . ثّم حّثه إّياهم عىل قتال أهل الشام ملّا وافاه أصحابه
 ] عامله

 :فلّام تواىف أصحابه قام يف الناس حيّرضهم عىل قتال أهل الشام، فقال
   حارب حممدا قديام و مجاع طغام]  من[أهيا الناس سريوا إىل أعداء اإلسالم، سريوا إىل 

ما صّدوا عن  اهللاسريوا إىل املؤّلفة قلوهبم كيام تكّفوا عن املسلمني بأسهم فطال و 
عليه السالم و  اهللاو بغوا اإلسالم عوجا، و حتالفوا و حتاربوا عىل رسول  اهللاسبيل 

جعلوا هلم املراصد، و وضعوا هلم املسالح، و رموهم باملنارس و الكتائب،  املسلمني، و
عليه السالم و املسلمني عن املسجد احلرام، و قتلوا الذين يأمرون  اهللاو صّدوا رسول 

 .و هم له كارهون اهللاحتى أظهره  اهللابالقسط من الناس، و جّدوا يف إطفاء نور 
سالم مّتهمني و ألحداثهم فيه خائفني، حتى نجمت منهم ما زلنا هلم عىل اإل اهللاو أيم 

 .هذه األمور التي ترون
فأشريوا عّيل فإّنكم ميامني الرأي راجحي العقل مقاويل باحلّق، مباركي الفعل و 

 .األمر 
  إّن مجيع من ترى من الناس شيعتك و ليسوا يرغبون بأنفسهم: فقام إليه األشرت فقال

ما ينجو من املوت من خافه، و ال  اهللابنا إىل عدّوك، فو عن نفسك و إذا شئت فرس 
يعطى البقاء من أحّبه، و ال يعيش باألمل إّال األشقياء، و إّنا لعىل يقني من رّبنا أّن نفسا 

 اهللابل كيف ال نقاتل قوما هم كام وصف أمري املؤمنني، و . لن متوت حتى يأيت أجلها
ألهله إّال بغضا، و لقد وليت عصابة منهم عىل  ما ازدادوا لإلسالم إّال غّشا و ال
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طوائف من املسلمني فأسخطوا الرّب، و أظلمت بأعامهلم األرض، و أماتوا السنّة، و 
أحيوا البدعة، و باعوا خالقهم بعرض من الدنيا يسري  فعّجل النهوض بنا إليهم 

 .كمنيو هو خري احلا اهللافيام اختلفنا فيه حتى حيكم  اهللانحاكمهم إىل 
 .ثّم قعد

يا أمري املؤمنني ما قلت إّال بعلم و ال دعوت إّال إىل : فقام عدّي بن حاتم الطائي فقال
احلّق، و ما أمرت إّال برشد فإن رأيت أن تستأين هؤالء القوم و تستديمهم حتى يقدم 
عليهم رسلك، و يقدم عليهم كتبك فعلت، فإن يقبلوا يصيبوا رشدهم، و العافية 

و قد تقّدمنا    و هلم، و إن يتامدوا يف غّيهم، و مل ينزعوا عن شقاقهم القانا ذلك أوسع لنا
 .إليهم بالعذر و دعوناهم إىل ما يف أيدينا من احلّق 

هلم احلّق ]  ت[و لعمري هلم أهون علينا من قوم قاتلناهم أمس بناحية البرصة ملّا جهر 
 .فيهم رضاه اهللاو بلغ  فرتكوه ناجزناهم القتال حتى رأينا فيهم ما نحّب،

 :فقال - أصحاب الربانس/ 38/ و كان من -فقام زيد بن حصني الطائي
ال تصلح لنا النّية يف قتاهلم حتى ] و[لعمري لئن كنّا يف شّك من قتال من خالفنا 

و  -اهللاما األعامل إّال يف تباب و ال السعي إّال يف ضالل و و    نستأنيهم و نستديمهم
ما ارنبت طرفة عني يف غّي من  - أحّدث، و ببالئه احلسن اجلميل أنّبئ  بنعمة رّيب 

فكيف بأتباعه القاسية قلوهبم القليل يف اإلسالم حّظهم أعداء احلّق و    يبتغون دمه
مشددي أساس العدوان، ليسوا من املهاجرين و ال األنصار و ال ] و[أعوان الظلم 

 .التابعني بإحسان
 .يا زيد أ كالم سّيدنا عدّي هتّجن؟: الفقام إليه رجل من طّي فق
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 .ما أنتم أعرف بحّق عدّي منّي، و ال أدع احلّق و إن سخط الناس اهللاإّنكم و : فقال

الطريق مشرتك و الناس يف احلّق سواء، و من اجتهد رأيه و نصيحته : فقال عدّي 
 .  للعاّمة فقد قىض ما عليه و له

يا أمري املؤمنني إن استطعت : و أثنى عليه ثم قال اهللاثّم قام عّامر بن يارس فحمد : قالوا
حرب الفجرة، و اجتامع رأهيم عىل ] نار[فال تقم يوما واحدا، أشخص بنا قبل استعار 

الصدود و الفرقة، فادعهم إىل حّظهم و رشدهم فإن قبلوا سعدوا، و إن أبوا إّال حربنا 
 .و كرامة منه اهللالقربة من    ادهمإّن سفك دمائهم و اجلّد يف جه اهللاناجزناهم فو 

 .ثم قعد
يا أمري املؤمنني انكمش إىل عدّونا و ال : فقام قيس بن سعد بن عبادة األنصاري فقال

و  اهللاإّن جهادهم أحّب إّيل من جهاد الرتك و الروم إلدهاهنم يف دين  اهللافو    تعّرج
عليه و سّلم و آله و التابعني  اهللاصىل  اهللامن أصحاب رسول  اهللاستذالهلم أولياء 

يف ]  هلم[بإحسان إذا غضبوا عىل رجل حبسوه أو رضبوه أو سّريوه أو حرموه، و فيئنا 
 .أنفسهم حالل

يا أمري املؤمنني إّن الناس عىل جهاز و عّدة، و : فقام يزيد بن قيس األرحبّي فقال
مناديك أن ينادي و ليست به عّلة، فمر    أكثرهم أهل قّوة، و من ليس به ضعف

فليخرجوا إىل معسكرهم بالنخيلة فإن أخا احلرب ليس بالسئوم و ال النئوم، و ال 
الذي إذا أمكنته الفرض أمىل هلا و استشار فيها، و ال الذي يؤّخر عمل احلرب يف اليوم 

 .إىل غد و بعد غد
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س و قال ما نصح لك يزيد بن قي] لقد[يا أمري املؤمنني : فقال زياد بن النرض احلارثي

هبم خريا ال يدعوك  اهللاإىل عدّوك راشدا معانا، فإن يرد  اهللاعرفناه، فرس عىل بركة 
عليه و سّلم و القدم يف  اهللارغبة عنك إىل من ليس مثلك يف السابقة مع النبّي صىل 

ابوا ال ينيبوا و يقبلوا و ي]  ن[عليه و سلم و إ  اهللاصىل  اهللاإلسالم و القرابة من رسول 
إىل مصارع إخواهنم  اهللاإّال حربنا  جيدوا هبم علينا هوانا و رجونا أن يرصعهم 

 .باألمس
ما [أو هللاّ يعملون  اهللالو كانوا يريدون  اهللاإّن القوم و : بن بديل اخلزاعي اهللافقال عبد 

طاهنم و و لكن القوم إنام يقاتلونا فرارا من األسوة و حّبا لألثرة، و ضنّا بسل] خالفونا
كراهية لفراق دنياهم التي يف أيدهيم و غّال و وحرا يف صدورهم و عداوة جيدوهنا يف 

 .أنفسهم
ما أظّن أن يفعل دون أن  اهللاو كيف يبايع معاوية علّيا و قد قتل أخاه و خاله و جّده، و 

تقّصد فيهم املران و تقطع عىل هامهم السيوف، و تنثني حواجبهم بعمد احلديد  
 .أمور ّمجة بني الفريقني فتكون

يقال   عنه فعسكر بالنخيلة، فلّام تواىف أصحابه بالنخيلة قام رجل اهللافخرج عّيل ريض 
قد آن للذين أخرجوا من : له جندب بن زهري األزدي و احلارث األعور اهلمداين فقاال

و ديارهم بغري حّق أن يئوبوا فيغّريوا، و للمظلومني و املحرومني أن ينترصوا  
أال إّن املؤمنني استذّلوا فقهروا، و قّلوا فسرتوا، و . للمنكرين اجلور بقلوهبم أن ينطقوا

باملرشق  اهللافصلحاء من عباد    أخرجوا من أمواهلم و أخلوا عن أبنائهم و نسائهم
من حرم / 39/ منفّيون إىل املغرب، و صلحاء أسالفنا السابقني باخلريات منفّيون
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عليه و سلم إىل جوار الوحش و السباع بمنزلة الغربة و الوحدة و  اهللاصىل  اهللارسول 

مفقود، و كتابه ممّزق و عهده  اهللالوحشة، فاحلدود معّطلة و الوالة فجرة، و دين 
من جهاد قوم ال يكّفون عن الظلم، و ال يعطون حّق  اهللامنبوذ فام تنتظرون عباد 

 .لئك هم الفاسقونفأو اهللالّرّب، و ال حيكمون بام أنزل 
فقال احلارث بن عبيد األعور يف عراص كالم حدب كاملستجيب لقوله و املحّرض 

الذين  -و قد أخرجنا من ديارنا و أبنائنا و أموالنا -اهللاو ما لنا أّال نقاتل يف سبيل : معه
 .يرشبون اخلمور و يلبسون احلرير، و يفرتشون الديباج، و يزعمون أن فيئنا هلم حالل

ما بايعتك و ال أجبتك عىل عرض  اهللايا أمري املؤمنني و : قام عمرو بن احلمق فقال ثمّ 
: من الدنيا تؤتنيه، و ال التامس سلطان ترفع ذكري به، و لكنّي أجبتك خلصال مخس

و زوج سيدة    اهللاعليه و سلم و أوىل الناس باملؤمنني ب اهللاصىل  اهللاإّنك ابن عّم رسول 
عليه السالم، و أبو الذّرّية التي بقيت فينا من  اهللابنت رسول ] فاطمة[ األّمة] نساء[

عليه و سلم و أعظم رجل من املهاجرين و األنصار  سهام يف  اهللاصىل  اهللارسول 
يأيت   لو كّلفت نقل اجلبال الروايس و نزح البحار الطوامي أبدا حتى اهللاإلسالم، فو 

عّيل  اهللاكعبك، و يفلج  اهللاك و أقّوي به ولّيك، و يعيل ء أوهن به عدوّ  عّيل يومي يف يش
 .عّيل من حّقك]  حيّق [به حّجتك، ما ظننت أّين أّديت كّل الذي 

 .ّم نّور قلبه باليقني، و اهده الرصاط املستقيم ليت يف جندي مائة مثلكالله: فقال عيلّ 
رب و أهلها الذين مل نزل ثم قام حجر بن عدّي فقال؛ يا أمري املؤمنني نحن أبناء احل

نلقحها و ننتجها و قد ّرضستنا احلرب و ّرضسناها و مارسناها  و لنا إخوان ذو 
صالح و عشرية ذات عدد و رأي جمّرب، و بأس حممود، و هللاّ علينا النعامء و الطول 
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فأزّمتنا  منقادة لك بالسمع و الطاعة، فإن ّرشقت ّرشقنا، و إن غّربت غّربنا، و ما 

 .ت من أمر فعلناهوي
ما يظهرون إال حسنا و هذه يدي عىل : أ كّل قومك عىل مثل رأيك؟ فقال: فقال عيلّ 

 .قومي بحسن الطاعة و اإلجابة
 .فدعا له أمري املؤمنني بخري

و [   بن بديل بن ورقاء اخلزاعي إىل األنبار و أتبعه كتابا منه اهللاو ذكروا أّنه قدم عبد 
 ]: هذا نّصه
 .بن بديل سالم عليك اهللاعّيل أمري املؤمنني إىل عبد  اهللامن عبد 

بن عباس بمن  اهللافليجئني عبد  اهللاأّما بعد، فإّنه بدا يل املقام بشاطئ الفرات حلامم عبد 
 .معه و حريث بن جابر

و انظر جندك فأقم هبم باملكان الذي أنت به، و إّياك و مواقعة أحد من خيل العدّو 
و ليكن مع عيونك من السالح ما يبارشون    و أذك العيون نحوهم   حتى أتقّدم عليك

 .به القتال، و لتكن عيونك الشجعان من جندك، فإّن اجلبان ال يأتيك بصّحة األمر
 .و السالم اهللاو انته إىل أمري و من قبلك بإذن 
 .  افأ باإلفضالاحلمد هللاّ غري مفقود بالنعم، و ال مك: فلّام أراد املسري قام يف الناس فقال

 اهللاو نحن عىل ذلك من الشاهدين، و أشهد أن حممدا رسول  اهللاو أشهد أن ال إله إال 
 .عليه و سلم اهللاصىل 
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و قد    أّما بعد ذلكم فإّين قّدمت مقدمايت و أمرهتم بلزوم هذا املكان حتى يأتيهم أمري

هنضهم معكم إىل أردت أن أقطع هذه النطفة إىل رشذمة موطنني أكناف دجلة فأ
 .اهللاعدّوكم إن شاء 

و قد أمرت عىل مرصكم عقبة بن عمرو األنصاري، و مل آلكم و ال نفيس نصحا فإّياكم 
و أمرته أن ال يرتك [و التخّلف و الرتّبص فإّين قد خّلفت مالك بن حبيب الريبوعي 

 ] . اهللامتخّلفا إّال أحلقه بكم عاجال إن شاء 
أ خترج   يا أمري املؤمنني: ا قنرب، فلّام ركب أخذ مالك بعناهنا فقالثّم دعا بدابته فجاء هب

 :؟ فقال  الناس/ 40/ باملسلمني فيصيبوا أجر اجلهاد و القتال و ختّلفني يف حرش
يا مالك إهنم لن يصيبوا من األجر شيئا إّال كنت رشيكهم فيه، و أنت هاهنا أعظم 

 .سمعا و طاعة يا أمري املؤمننيف: فقال مالك. غناء عنهم منك لو كنت معهم
عنه و سار أمامه احلّر بن سهم بن  اهللافسار أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب ريض 

 :طريف التميمي و هو يقول
 و قّطعي اآلحاد و اآلكـاما     يا ناق سريي يب و أّمي الشاما 

 إين ألرجو إن لقيت العاما    و نابــذي من خالــف اإلماما
 أن يقتل العايص و اهلامما    ة الــطغــاــامجـمع بني أميّ 

و أن نزيل من رجال هاما فلّام انتهى احلّر إىل آثار الكرسى وقف ينظر إليها و يتمثل 
 :بقول األسود بن يعفر

 و كأنام كانوا عىل ميعاد     جرت الرياح عىل حمل ديارهم
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نَّاٍت َو ُعُيوٍن، َو ُزُروٍع َو َمقاٍم َكْم َتَرُكوا ِمْن َج «: فلوال قلت: عنه اهللافقال له عّيل ريض 

 .إّن هؤالء كانوا وارثني فأصبحوا موروثني] 44: الدخان/ 26[» َكِريمٍ 
 .  فإّياكم و كفر النعم ال حتّل بكم النقم. إّن هؤالء مل يشكروا النعم فسلبوها باملعصية

 .انزلوا بنا هذه الفجوة ]  ثم قال[
 .أن وافوا أمري املؤمنني صالة العرص: أهل املدائنثم أمر احلارث األعور فنادى يف 

 :قال]  ثم[و أثنى عليه  اهللافوافوه فحمد 
]  هذه[أّما بعد فإين قد عجبت لتخّلفكم عن إخوانكم و انقطاعكم عن مرصكم يف 

 .  املساكن الظامل أهلها، أكثر سكاهنا ال معروف يأمرون به و ال منكر ينهون عنه
 .ؤمنني كنّا ننتظر أمركيا أمري امل: فقالوا

يف مجع من [فخرج ثّم نزل األنبار فاستقبله دهقان من رؤسائها يقود الرباذين 
فلّام استقبلوه ترّجلوا له و اشتّدوا [و قد اختذوا له و ألصحابه طعاما و علفا ] الدهاقنة
 :ما هذه الدواب التي معكم، و ما أردتم هبذا الذي صنعتم: فقال هلم]   بني يديه

ء كنّا نعّظم به األمراء، و أّما هذه الرباذين فأهديناها  يش. صنعنا فإّنه] ما[أّما : قالواف
 .لك، و قد صنعنا لك و للمسلمني طعاما، و هّيئنا لدوابكم علفا

أّما هذا الذي زعمتم أّنه منكم خلق تعّظمون به األمراء، فو : عنه اهللاريض ]  عيلّ [فقال 
و أما . عىل أنفسكم و أبدانكم فال تعودوا له   ء، و إنكم لتشّقونما ينفع ذلك األمرا اهللا

دواّبكم هذه فإن أحببتم أخذناها منكم و حسبناها لكم من خراجكم، و أّما الذي 
 .صنعتم من الطعام و العلف، فإّنا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا إّال بثمن

 معارف أ فتمنعنا أن هندي هلم؟يا أمري املؤمنني إّن لنا من العرب موايل و : فقالوا
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و كل العرب لكم موايل و معارف، : و متنعهم أن تقبلوا هدّيتنا؟ فقال عليه السالم

ليس أحد من العرب بأحق منكم من أحد، و لست أمنعكم أن هتدوا ملعرفة، و ال 
إّنا نحّب يا : فقالوا. ألحد من املسلمني أن يقبل هدية، و إن غصبكم أحد فأعلمونا

 .و حيكم نحن أغنى منكم: املؤمنني أن تقبل كرامتنا، فقال أمري
» الرقة«نزول أمري املؤمنني عليه السالم يف مسريه إىل الشام عىل جانب دير البليخ ب [

و نزول صاحب الدير إليه و عرضه عليه الكتاب الذي كتبه بعض أصحاب عيسى بن 
مرور وصيّه بجيشه عىل دير مريم عليهام السالم يف البشارة ببعث النبي العريب و 

 ]البليخ، ثم التوصية باإليامن به و مصاحبة وصّية
يا أمري املؤمنني إّنه : فقال   ثم نزل إىل جانب الفرات فأتاه قّيم كان هنا لك]  عيلّ [فمىض 

عليه و سلم، و كنّا أهل  اهللاكان عند أيب كتاب قديم كتبه بعض أصحاب عيسى صىل 
 :قد شئت، فأتاه به فقرأه عليهم، و إذا فيه: تيتك به؟ فقالبيت نتوارثه فإن شئت أ

الرمحن الرحيم الذي قىض فيام قىض، و سّطر فيام سّطر و كتب فيام كتب، أّنه  اهللابسم 
باعث يف األّمّيني رسوال منهم يعّلمهم الكتاب و احلكمة و يدّهلم عىل سبيل اجلنّة، 

 .و ال جيزي السيئة بالسيئة   قليس بفّظ و ال غليظ، و ال سّحاب يف األسوا
يف كل هبوط و  اهللاو لكن يعفو و يصفح، و أّمته املجاهدون احلّامدون، الذين حيمدون 

عىل كل رشف و صعود، تدلل ألسنتهم بالتكبري و التهليل، و تنرص نبّيهم عىل من 
تلف فيمّر من ثم خت اهللاختلفت أّمته ثم اجتمعت فتلبث ما شاء  اهللاناوأه، و إذا توّفاه 

بأهل املرشق يريد أهل املغرب / 41/ أّمته رجل جيّر اجليش بشاطئ هذا البحر مقبل
و هو أوىل أهل ذلك الزمان بالنبّي يف القرابة و الدين، فينزل إىل جانب هذا الدير يأمر 
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باملعروف و ينهى عن املنكر، و يقيض باحلّق و ال يرتيش يف احلكم، الدنيا أهون عليه 

من املاء العذب عىل  اهللاماد حني تعصف به الريح و املوت أيرس عليه يف جنب من الر
 .لومة الئم اهللايف الّرسّ و ينصح له يف العالنية، و ال تأخذه يف  اهللالظمأ، خياف 

و  اهللافمن أدرك ذلك الرسول من أهل هذه البالد فآمن به، فإّن ثواب ذلك رضوان 
 .اجلنّة

 .الصالح فليّتبعه فإّن القتل معه شهادة و من أدرك ذلك العبد
احلمد هللاّ الذي مل أكن عنده منسّيا، و احلمد هللاّ الذي ذكرين عنده يف كتب : فقال عيلّ 

 .األبرار
نبّيه أسلمت، و ملّا مررت بنا اّتبعتك و أنا مصاحبك و لن  اهللاملّا بعث : فقال ذلك القّيم

 .أفارقك حتى يصيبني ما أصابك
فكان ذلك الراهب رفيقي فلّام لقينا عدّونا أصيب، فلّام    بن حوبة العرينفقال حرمة 

هذا منّا : دفن كّل قوم قتالهم طلبه عّيل فوجده فصّىل عليه و استغفر له و دفنه و قال
 .أهل البيت

مقامه و كشفه عن إخالصه و تقربه إىل  اهللاكالم الصحايب العظيم عّامر بن يارس رفع [
 ].لتفادي يف سبيله و حماربته الفئة الباغيةتعاىل با اهللا

ّم لو أعلم أّنه أرىض لك أن أرمي بنفيس الله: و ذكروا أن عّامرا ملّا توّجه إىل صّفني قال
من فوق هذا اجلبل لرميت هبا، و لو أعلم أّنه أرىض لك أن أوقد لنفيس نارا عظيمة 

نا أريد بذلك وجهك، و أنا أرجو فأقع فيها لفعلت، و إّين ال أقاتل أهل الشام إّال و أ
 .  أن ال ختّيبني، و أنا أريد وجهك
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و كان عّامر حيّب علّيا، كّلام قام خطيب من أهل العراق يدعو أهل الشام؛ قام : قالوا

 .ما نجد إال قتال أهل الشام أو ندخل النار اهللاإّنا و : عّامر يف أثره فقال
حوا هذه اآلثار، و اعتربوا بام يرد عليكم من هذه السرية، و تصفّ  اهللافتدّبروا رمحكم 

هذه األنباء و األخبار لتعلموا أّي الفريقني أوىل سبيال، و أحّق أن يّتبع، و أّهيم أعدل 
 .و الدار اآلخرة اهللاسرية و أسلك لطريق الطاعة، و أرغب يف ثواب 

و قد سبقكم إىل فارجعوا إىل النظر يف ذلك، و تدّبروه، فقد كان لكم يف الطعن أئمة، 
اخلطأ و الّشك قوم انكشفت األمور عند التامس الشأن و احلّجة، فأعقبهم ختّلفهم 

 .حرسة و ندامة، ألن األمور قد تنكشف ملن ال بصرية له صادرة و ال يعرفها مقبلة
حتذير أمري املؤمنني عليه السالم أصحابه من اعتياد الّسّب و الّلعن و كراهته هلم أن [

 ]. ابني و لّعاننييكونوا سبّ 
عنه من مبالغته يف الدعاء و حسن سريته يف الكّف عن األذى، و  اهللاو كان ريض 

أنه ملا بلغه عن  -و طلبا ملا هو أصلح اهللاقتداء بأدب  -دعائه بالتي هي أحسن
أصحابه أهنم يكثرون شتم خمالفيهم بالّلعن و الّسّب، أرسل إليهم أن كّفوا عّام بلغني 

 .من الشتم و األذى ] عنكم[
 

و من خالفنا مبطلون؟ : قالوا. بىل: يا أمري املؤمنني ألسنا حمّقني؟ قال: فلقوه، فقالوا
كرهت أن تكونوا سّبابني و لكن لو : فلم منعتنا من شتمهم؟ فقال: بىل، قالوا: قال

قلتم ] لو[وصفتم أعامهلم و ذكرتم حاهلم كان أصوب يف القول، و أبلغ يف العذر، و 
ّم احقن دماءنا و دماءهم، و أصلح ذات بيننا و بينهم، و الله: كان سّبكم إّياهمم
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اهدهم من ضاللتهم حّتى يعرف احلق من جهله، و يرعوي من الغّي و العدوان من 

 .  قد أصبت: فقالوا. هلج به، فهذا من الكالم أحّب إّيل لكم
 :إىل معاوية]  عليه السالم[و كتب 

 .  عّيل بن أيب طالب إىل معاوية بن أيب سفيان سالم عليك ] أمري املؤمنني[من 
جعل الدنيا ملا بعدها  و ابتىل أهلها فيها لينظر كيف يعملون، و أّهيم  اهللاأّما بعد، فإّن 

أحسن عمال و هو العزيز الغفور، و ابتالين بك و ابتالك يب فجعل أحدنا حّجة عىل 
و طلبتني بام مل جتن يدي و ال    ويل القرآناآلخر متحيصا  فعربت عىل طلب الدنيا بتأ

أّلب عاملكم جاهلكم، و لبستم عليه احلّق / 42/ لساين، و عصيتني أنت و أهل الشام
و أتيتم هبتانا و إثام مبينا، و توّليت من ذلك إثم ما حاولت، و أنت    سفها بغري علم

 .عارف بوصول ّرضه إليك يف عاجل الدنيا و آجل اآلخرة 
و ]  عنك[يا معاوية يف نفسك، و جاذب الشيطان قيادك، فإّن الدنيا منقطعة  اهللافاّتق 

 .  إّن الدار اآلخرة هلي احليوان لو كانوا يعلمون
و ال  اهللافتفّكر فيام لك و عليك من هذا األمري يوضح لك سبله، و استعن بام أعناك 

و لسلطانك سبيال و لك  اهللاجتاهل فإّنك عامل فتدارك نفسك و ملا حيدث جيعل 
 .السالم

و ملّا هّم باملسري إىل معاوية كتب إىل مجيع عّامله يأمرهم بالقدوم و ليشهدوا قتال 
 .عدّوهم و خيّلفوا من يقوم مقامهم

خطبة ابن عّباس يف أهل البرصة و حّثه إّياهم عىل حرب معاوية ملّا بلغه كتاب أمري [
 ]. ند البرصة إليه للذهاب إىل الشاماملؤمنني عليه السالم يف أن يقدم هو و ج
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 .بن عباس و كان واليه عىل البرصة اهللاو كتب إىل عبد 

و أثنى عليه،  اهللاقرأه عىل أهل البرصة، فلّام فرغ منه محد  اهللافلّام وصل الكتاب إىل عبد 
يف أّهيا الناس استعّدوا للمسري إىل إمامكم و انفروا خفافا و ثقاال، و جاهدوا : ثم قال
الذين ال  -أّنكم تقاتلون املحّلني القاسطني] أيقنوا[بأموالكم و أنفسكم، و  اهللاسبيل 

مع أمري املؤمنني و  - يقرءون القرآن و ال يعرفون حكم الكتاب، و ال يدينون دين احلّق 
عليه و سلم اآلمر باملعروف و الناهي عن املنكر و الصادع  اهللاصىل  اهللابن عّم رسول 

و القائم باهلدى، و احلاكم بام يف الكتاب ال يرتيش يف احلكم، و ال يداهن  باحلّق،
 .لومة الئم اهللالفّجار، و ال تأخذه يف 

وصّية أمري املؤمنني عليه السالم لزياد بن النرض احلارثي ملّا أمره عىل مقدمته و سّريه [
 ]. إىل الشام و قّدمه أمامه

السالم للمسري  جعل زياد بن النرض احلارثي و رشيح ابن عليه ]  أمري املؤمنني[فلام هتّيأ 
 :هانئ عىل مقدمته، ثم قال

يف كل ممسى و مصبح، و خف عىل لسانك الدنيا الغرور و ال  اهللايا زياد بن النرض اّتق 
تأمنها عىل حال من البالء  و اعلم أّنك إن مل تردع نفسك عن كثري ممّا حتّب خمافة 

اء إىل كثري من الّرض فكن لنفسك مانعا رادعا عن البغي و مكروهه، سمت بك األهو
 .  الظلم فإّين قد وّليتك هذا اجلند فال تستذّهلم، و ال تسّلطن عليهم فإّن خريكم أتقاكم

تعّلم من عاملهم، و عّلم جاهلهم، و احلم عن سفيههم، فإنام يدرك اخلري باحللم و 
 .كّف األذى و اجلهل
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حافظا لوصّيتك، ]  و نحن نكون[كافيا ] إيصاء[ؤمنني أوصيت يا أمري امل: فقال زياد

 .متأّدبا بأدبك، يرى الرشد يف أمرك، و الغّي يف تضييع عهدك
كتاب أمري املؤمنني عليه السالم إىل زياد بن النرض و رشيح بن هانئ ملّا بلغه [

 ].اختالفهام
بكتاب ]  ني عليه السالمأمري املؤمن[فمىض زياد بن النرض و رشيح بن هانئ، و أتبعهام 

 :منه، و ذلك ألنه بلغه خالف كان بينهام، فكتب
 .عّيل أمري املؤمنني إىل زياد بن النرض و رشيح بن هانئ سالم عليكام اهللامن عبد 

أّما بعد، فقد وّليتك يا زياد مقّدمتي و أمرتك عليها، و رشيح عىل طائفة منها أمري، 
ري عىل الناس و إن افرتقتام فكّل واحد منكام أمري فإذا اجتمعتام فأنت يا زياد األم

 .الطائفة اّلتي وّليته
و اعلام أن مقدمة القوم عيوهنم، و عيون املقدمة طالئعهم، فإذا أنتام خرجتام من 
بالدكام و دنومتا من بالد عدّوكام فال تسأما من توجيه الطالئع يف كل ناحية، و من 

 .  ّال يغريكام عدّو و يكون هلم كمنينقض الشعاب و اخلمر يف كل جانب لئ
و ال تسّرين الكتائب و القبائل و الرجال من لدن الصباح إىل املساء إّال عىل تعبئة، فإن 

 .أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم هلم يف التعبئة] أمر[دمهكم 
أو فليكن منزلكام قبال األرشاف أو سفاح اجلبال ] عدوّ [و إذا نزلتم بعدّو أو نزل بكم 

 .  أثناء األهنار كيام يكون ذلك لكم ردءا، و تكون مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنني
   و اجعلوا الرقباء يف صيايص اجلبال، و بأعىل األرشاف، و بمناكب األهنار يربئون لكم

 .يأتيكم عدوكم من مكان خمافة أو أمن] ن ال[أل 
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غشيكم الليل فحّفوا عسكركم / 43/ او إّياكم و التفّرق، فإذا نزلتم فانزلوا مجيعا، فإذ

بالرماح و الرتسة، و اجعلوا رماتكم تيل أترستكم و رماحكم، و ما أقمتم فكذلك 
فافعلوا لكيال تصاب لكم غّرة، و ال تلفوا منكم غفلة  فإّن قوما ما حّفوا عسكرهم 

 .  برماحهم و أترستهم يف ليل أو هنار إّال كانوا كأّهنم يف حصون
ركام بأنفسكام، و إّياكام أن تذوقا نوما حتى تصبحا إّال غرارا أو و احرسا عسك

 .ثّم ليكن ذلك شأنكام و دأبكام حتى تنتهيا إىل عدّوكام. مضمضة
و ليكن عندي يف كل يوم خربكام و رسول منكام، فإّين حثيث السري يف أثركام إن شاء 

 .تعاىل اهللا
 .جلة إّال أن متّكنكام فرصةو عليكام يف حربكام بالتؤدة، و إّياكام و الع
 .  و ال تقاتال حتى تبديا إّال أن يأتيكام أمري

فتصّفحوا هذا التدبري و تفّهموه جتدوه ملا قلتم مكّذبا و ملا قلنا مصّدقا، و هل ترون فيه 
خلال؟ و هل ترون من وراء ما وصفنا عنه رأيا هو أصوب مما أمر به؟ و أغمض ممّا 

يتبع هذا من تدبريه ما يكثر يف القول، و يغمض يف علم أوىص به و امتثله؟ و قد 
 .التدبري

و مما يؤّكد ما قلنا و حيّققه من أن االنتشار عليه مل يكن هو سببه أّن علّيا فيام ذكر أهل 
من الفرات مل يكن بطبعه أحد، فحسده معاوية عىل    العلم نزل يوم صّفني يف عاقول

 :منزله ذلك فطرح يف عسكره كتابا
الناصح، أّما بعد، فإن معاوية يريد أن يرحتل و يشّق عليكم املاء فخذوا  اهللاعبد  من

 .»حذركم
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 .ارحتل فاسبقه إىل ذلك املكان فإّنا نخاف أن يشّق علينا املاء : فقال الناس لعيلّ 

]  ه عىل[إّن هذا من معاوية مكيدة ألّنه قد حسدكم عىل هذا املنزل فغلبو : فقال هلم عيلّ 
 :فقال هلم عيلّ !! تى ارحتل منه، فلّام ارحتل منه جاء معاوية حتى نزلهرأيه ح

و إنام أذكر لكم من أموره و سريته مجال تزيل العمى ! أ مل أخربكم أّنه مكر من معاوية؟
و النظر فيام عنه ]  ه[و توضح سبيل الصواب من اخلطأ، و لتعلموا عند تفّهم ما ذكرنا 

عليه و  اهللاصىل  اهللاحدب للدوائر  حارب مع رسول  اهللاأّنه سيف من سيوف ] نا[أتا 
قدما حتى صار شيخا، مل تكن له صبوة و ال نبوة  اهللاسلم شاّبا ماضيا يف التامس ثواب 

 .الغمرات، و هيتك بحّجته سرت الشبهات اهللاخيوض يف جنب ]  كان[
هل الشام، و تقريضه بن عباس يف أهل العراق ملّا التقوا بصفني مع أ اهللاخطبة عبد [

 ]. عليا عليه السالم و حّثه عىل قتال معاوية و أصحابه
و ملّا التقى أصحابه و معاوية أمر أصحابه بالكّف، و أن ال يبدءوهم باحلرب : قالوا

 .بينهم قاضيا اهللاجهرا، و أن جيعلوا كتاب  اهللاحتى يبالغ يف الدعاء، و يدعوهم إىل 
: فقال -و هو ممن ال ينكرون فضله و تقّدمه يف العلم -طيبابن عّباس خ اهللافقام عبد 

احلمد هللاّ رّب العاملني دحا حتتنا سبعا و رفع فوقنا سبعا، و خلق فيام بينهام خلقا و أنزل 
 .  ء يبىل، و يبقى وجهه احلّي القّيوم هلم فيها رزقا، ثم جعل كل يش

اده و عذرا و نذرا، ال يطاع إّال بعث أنبياء و رسال فجعلهم حججا عىل عب اهللاثم إّن 
و    بعلمه و إذنه، فمّن بطاعته عىل من يشاء من عباده ثم يثيب عليها، يعىص بعلمه

ء  ء عددا و أحاط بكل يش يعفو عن العظيم، و يغفر الكثري بحلمه، أحىص كّل يش
 .علام
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 اهللا  رسوله صىلوحده ال رشيك له، و أن حممدا عبده و  اهللاثّم إين أشهد أن ال إله إّال 

 .عليه و سلم إمام اهلدى و النبّي املصطفى
و قدره إىل ما ترون حتى كان فيام اضطرب من حبل هذه  اهللاقد ساقنا قضاء ]  إّنه[ثّم 

األّمة أّن ابن آكلة األكباد وجد من طغام الناس أعوانا عىل عّيل بن أيب طالب ابن عّم 
م و صهره، و أّول ذكر صّىل معه، بدرّي قد شهد عليه و آله و سل اهللاصىل  اهللارسول 

و معاوية و أبو سفيان    الفضل/ 44/ عليه و سلم كل مشهد اهللاصىل  اهللامع رسول 
 .يعبدان األصنام اهللامرشكان ب

عليه و سلم  اهللاصىل  اهللامع رسول    الذي توّحد بامللك لقد قاتل عيلّ  اهللاثّم اعلموا و 
. و رسوله اهللاكذب : و معاوية و أبو سفيان يقوالن. و رسوله اهللاصدق : و عّيل يقول

 .فام معاوية يف هذا  بأبّر و أتقى، و ال أرشد و ال أصوب منه يف ذلك
إّنكم لعىل احلّق، و إّن القوم لعىل  اهللاو اجلّد و احلزم و الصرب، فو  اهللافعليكم بتقوى 

و     باطلهم منكم يف حّقكم فقد كلمتالباطل، و ال يكونّن عدّوكم أوىل باجلّد يف
رّبنا أعّزنا و ال ختذلنا، و . يدي غريكم] بأ[سيعّذهبم بأيديكم أو  اهللاحلمد هللاّ إن 

 اهللانرصنا عىل عدّونا، و افتح بيننا و بني قومنا باحلّق، و أنت خري الفاحتني و أستغفر 
 .يل و لكم

امهنم يستقون هلم فمنعهم من رشب املاء ثّم إّن أصحاب عّيل بن أيب طالب بعثوا بغل
 .يف منعه اهللامعاوية يزداد بذلك بغيا عىل بغيه جرأة عىل 
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  فليعترب معترب، و ليحسن النظر ناظر إذا فّكر يف سرية عّيل بن أيب طالب و من خالفه

من أصحاب صّفني و اجلمل كيف يبدءون بالبغي و النكث، و يتبعون ذلك بام هو 
 .مأقبح يف سريهت

إىل ]  عيلّ [فأرسل . قد منعنا املاء، و قد متنا عطشا: و اجتمع أصحاب عّيل إليه و قالوا
 :إن أمري املؤمنني يقول لك: معاوية صعصعة بن صوحان، فأتاه صعصعة فقال

إّن خيلك قد حالت بيننا و بني املاء فإن شئت رصفت عنّا خيلك حتى نستقي من املاء 
 .يك فيام رسنا إليه و رست إليهو نرى من رأينا و ترى من رأ

أرى أن نقتلهم عطشا فلم تأذن هلم يف : ؛ الوليد بن عقبةاهللافقال له الفاسق يف كتاب 
 .و مجع خيله عىل املاء و منعهم منه. رشب املاء

فلّام رأى ذلك عّيل بن أيب طالب أمر أصحابه بقتال القوم حتى خيّلوا هلم عن املاء، 
ء يف أيدي أهل احلّق و انكشف عنه أهل البغي و غلب أهل فقاتلوهم حتى صار املا

 .احلق عليه
 :خّلوا عن املاء ليكون بيننا و بينكم فقال أصحاب عيلّ ]  أن[فبعث إليهم معاوية 

 .قد طلبنا هذا منك أّول مرة فأبيت علينا فأّما اآلن فال
املاء نعدل و إن  فبلغ ذلك عّيل بن أيب طالب فأرسل إىل أصحابه أن خّلوا بينهم و بني
 ].نا[ظلم و إن بغى و إن غدر  و ننصف و إن منع النصف، و نعفو إذا قدر 

إىل عّيل ابن أيب  -حوشب ذو ظليم و كان له قدر: و أقبل رجل من أهل الشام يقال له
 :لك قسام حسنا فخذه بشكر اهللاأ ال ترى يا عّيل أّنه قد قسم : طالب فقال له
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عليه و سلم و صهرا  اهللاصىل  اهللاو سابقة و قرابة من رسول    إّن لك قدما يف اإلسالم

و لكن    وضيعة احلرمات] كذا[و جتربة و سببا، فإن تلق بيننا غدا فإّنه لبوار العرب 
 .انرصف راشدا و خّل بيننا و بني شامنا و حتقن دماءنا و دماء أصحابك

جهدك، و لو علمت أّنه يسعني إّنك مل تأل عن النصيحة ب: فقال له عّيل بن أيب طالب
مل يرض ألهل القرآن  اهللاأجبتك و لكان أهون عّيل يف املؤنة و لكن ] املداهنة[يف ديني 

ال يأمرون و ال    يف أكناف األرض و هم سكوت اهللابمعايص ]  الناس[أن يعمل 
قد قد رضبت األمر ظهره و بطنه و أنفه و عينيه حتى ل   و اعلم يا حوشب أين. ينهون

منعني من نوم الليل فام وجدت يسعني إال قتاهلم أو الكفر بام جاء به حممد و كانت 
معاجلة القتال أهون عّيل من معاجلة األغالل و كانت مئونات الدنيا أهون عّيل من النار 

. 
إّن علّيا قاتل القوم و احتمل تلك : يقول]  أن[ما أجد يقدر خمالف و ال ناصب  اهللافو 

 ]. ه[صرب عىل املحن العظام لغري ما ذكرنا املكاره و 
و كيف يمكن ذلك و يّدعي عليه خمالف طلب دنيا أو رغبة فيام رغب فيه أهل الشقاق 

قد انكشفت للعاّمة و اخلاّصة يف سريته و زهده و تقّلله يف / 45/ و الردى، و أموره
كرب، و مباعدته هلا من مأكله و ملبسه يف أّيام خالفته، بل مناقشته لنفسه يف هذا احلال أ

املطامع و ممّا يقرب من التهم و التلّذذ و التنّعم أغلب و أشهر خيتم عىل جراب سويقه، 
و يطعم أصحابه أطيب طعامه، و يقدمهم يف الدنيا !! كاممه] أ[و يقطع ما فضل عن 

و  يسعى له]  كان[لتعلموا أّن الذي ]  و إنام ذكرنا معدودة من قبسات سريته[عىل نفسه 
يطلبه و جيتهد يف إحرازه، غري ما طلب الفرقة الباغية من امللك و الدنيا و من أشبههم 
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جتارة لآلخرة، و سعي ] هو[من الراغبني يف البيضاء و الصفراء، و أّن الذي كان فيه 

للعاقبة و رغبة عن اآلجلة  فنهى النفس عن هواها، و جاذب الشيطان قيادها حتى 
 .قتها و ناكثتهامتّكن من بغاهتا و مار

فهنيئا لك أبا احلسن لقد رشف ابتداؤك، و طاب منشؤك، و قوي صربك، و عدلت 
سريتك، و سخت نفسك ببذهلا لرّبك فظفرت يدك بربح جتارتك، و قدمت عىل 

لك  اهللاسالم عليك حتّية من : خالقك، فتلّقتك بشارته و حّياك بمالئكته يقولون
بجواره و جعلك يف  اهللاحبيبك حممد قد أكرمك بجوار املصطفى و أخيك املرتىض و 

 .دار قراره و سقاك بكأسه
ّم فمّن علينا باقتفاء آثاره و العمل بسريته و معاداة أعدائه، و احرشنا يف زمرته فقد الله

جاهد فيك حّق اجلهاد و امتحن يف حّبك بمحن شداد، و قام من نصيحة اخللق يف 
 .و مل ينله طالب و مل يدركه جمتهدتلك األهوال بام مل يقم به خملوق 

و بفعله اشتّد ظهر املؤمن، و به وضحت أعالم السبل عند إحاطة    ببغضه عرف املنافق
الفتن، و به بان احلّق عند ارتداد اخللق، و به قامت السنن عند ما اعتورهتا الشبه و 
 الّلبس حتى صفي احلق من كدره، و خلصه بصفوة أعالمه، فانقطع عنه ألسن

 .شبه احلائرين]  منه[و اضمحّلت    املعاندين
   فله فضيلة البيان، و السبق يف جماهدة األقران، سبق يف فضيلة اجلهاد عىل آيات التنزيل

 :به تلك الكرب عند ظهور اإلسالم حتى نودي من السامء اهللاو كشف 
 .ال فتى إّال عّيل و ال سيف إّال ذو الفقار



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٣١ 

                                                                                                                                  
عند انقضاء عمره من حماربة من  - ]ّمجة[فضائل ] و[بق قديمة مع سوا -به اهللاثّم ختم 

بغى الدين عوجا، و طغى عىل اإلسالم فسقا و متّردا، فجاهد بيده و لسانه يف إثبات 
عليه و سلم يف إثبات حّق التنزيل و  اهللاصىل  اهللاحّق التأويل كام جاهد مع رسول 

 .اهلريرليلة ] و[ذلك من قوله و فعله مشهور يوم صّفني 
خطبته عليه السالم يف لوم أصحابه ملّا اهنزموا يف بعض أّيام صّفني يف بداية األمر من [

 ]. عسكر معاوية ثّم كّروا عليهم فأزالوهم عن موقفهم و هزموهم
قالوا  ملّا اشتّد البأس و عظم املصاب، و تضعضعت األركان من الفريقني و رأى من 

 :قالأصحابه بعض االنحياز قام فيهم ف
إّين قد رأيت جولتكم و انحيازكم عن صفوفكم حتوزكم اجلفاة الطغام و أعراب أهل 
الشام و أنتم هلاميم العرب و السنام األعظم، و عّامر الليل بتالوة القرآن، و أهل دعوة 
احلّق إذ ضّل اخلاطئون، فلو ال إقبالكم بعد إدباركم، و كّركم بعد انحيازكم لوجب 

املوىل يوم الزحف دبره و كنتم من اهلالكني، فلقد شفى بعض عليكم ما وجب عىل 
سقمي و أحاج نفيس إّين رأيتكم أخريا حزمتوهم كام حازوكم و أزلتموهم عن 

دة ] و[كام أزالوكم حتوسوهنم بالسيف، تركب أوالهم أخراهم كاإلبل املطر    مصاّفهم
 .  اهليم

 .باليقني اهللا فاصربوا، نزلت عليكم السكينة، و ثّبتكم]  فاآلن[
أّن يف الفرار سخطا ] و[ليعلم الفاّر منكم أّنه ال يزيد يف عمره و ال يريض رّبه ] و[

عليه، و الذّل الالزم ألهله، و العار الباقي، و فساد العيش عليه، فيموت املرء حمّقا 
 .  خري من احلياة عىل الفرار هبذه اخلصال
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لقد قاتلت معاوية و أباه عىل تنزيل الكتاب، بعث حممدا باحلّق / 46/ و الذي: ثّم قال

و إّن البصرية يف األمرين مجيعا لواحدة . و أنا اليوم أقاتله و أشياعه عىل تأويل الكتاب
 .بالعلم بام نحن عليه من اهلدى و احلمد هللاّ

فام انثنى حتى قتل مخسامئة رجل، كّلام قتل رجال كّرب تكبرية  اهللاثم محل عىل أعداء 
معه عاّمة أهل عسكره، و ذكروا أن ذلك كان من أّول الصبح إىل أن غاب حتى يس

 .الشفق، و ما كانت صالته يومئذ و أصحابه إّال التكبري لكل ركعة تكبرية
م إّنه قاتل مع عدّوك ليطفئ نورك جرأة عليك، و تغيري الله: و كان إذا قتل رجال قال

 .ّم فأصل وجهه الناراللهملا جاء به نبّيك ] ا[
و كان سّيد أهل الشام    الزبرقان بن احلكم: ثّم أقبل رجل من أهل الشام يقال له: قالوا

 :فخرج إليه احلسن بن عّيل بن أيب طالب، فقال له الزبرقان] فطلب الرباز[
لقد نظرت إىل رسول  اهللانرصف يا بنّي فو : فقال له. أنا احلسن بن عيلّ : من أنت؟ قال

يسري عىل ناقة له و إنك يومئذ لقّدامه، » قبا«و سلم مقبال من ناحية  عليه اهللاصىل  اهللا
 .عليه و سلم بدمك اهللاصىل  اهللافام كنت أللقى رسول 

 ].كذا[فانرصف الزبرقان 
ال  -] احلسن[يعني ابنه  -  أملكوا عنّي هذا الغالم: فلّام بلغ ذلك علّيا قال ألصحابه

 .ن أصحاب عّيل فرّدوا احلسنفأرسعت إليه خيل م].  فقده[هيّدين 
يف ابن فاطمة، و إّن ذا الكالع حّدثني  اهللاإّين أخاف : و انرصف الزبرقان و هو يقول

إّن حسنا و : عليه و سلم يقول اهللاصىل  اهللاسمعت رسول : أّنه سمع جهام يقول
 .حسينا سّيدا شباب أهل اجلنّة 
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 ] مّر بجمع من أهل الشام و هم يشتمونهكالم أمري املؤمنني عليه السالم ألصحابه ملا [

عنه دفع إىل مجاعة من أصحابه يقاتلون قتاال شديدا،  اهللاثّم إن عّيل بن أيب طالب ريض 
: من هؤالء؟ فقالوا: فقال   يلعنون علّيا و يشتمونه]  من أهل الشام[و اآلخرون 

نة و سيامء الصاحلني اهندوا إليهم و عليكم السكي: الوليد بن عقبة فقال]  مجاعة فيهم[
قائدهم و مؤّدهبم معاوية  ]  قوم[ اهللاال أقرب بقوم من اجلهل ب اهللاو وقار اإلسالم، فو 

و أبو األعور السلمي و ابن أيب معيط شارب اخلمر  -يعني عمرو -و ابن النابغة
و يشتموين و قبل اليوم ما    ها هم يقومون فيقصبوين] و[املجلود حّدا يف اإلسالم 

ابلوين و شتموين، و أنا أدعوهم إذ ذاك إىل اإلسالم و هم يدعوين إىل عبادة األوثان، ق
 .  اهللاقديام عاداين الفاسقون فبّعدهم ] و[احلمد هللاّ 

أ مل تعجبوا أّن هذا هو اخلطب اجلليل، أّن فّساقا كانوا عندنا غري مرضيني، و عىل 
ة، و أرشبوا قلوهبم حّب الفتنة، و اإلسالم و أهله متخّوفني، خدعوا شطر هذه األمّ 

قد نصبوا لنا احلرب، و جّدوا يف إطفاء نور ] و[استاملوا أهواءهم باإلفك و البهتان 
 .اهللا

فإّنه ال    ّم فاردد احلّق، و افضض مجعهم، و شّتت كلمتهم و أبلسهم بخطاياهمالله
 .يذّل من واليت و ال يعّز من عاديت

عنه يف تلك األحوال  اهللاأزاهلم عن مكاهنم و كان ريض ثم هند إليهم فضارهبم حتى 
يبارش احلروب بنفسه، و يقّومها برأيه، و جيرب صدعها ببأسه، و يقّوي ضعيفها 
بكالمه، و يشّجع جباهنا بالبشارة و احلّجة، و يدور عىل الرايات، فيقّوم أودها؛ و 

 .يقاتل مع املتأّخر عنها حتى تلحق مكاهنا
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يف هذه احلال  اهللاليعلموا أن منافسته يف طلب ثواب ]  لك الشدائد هللاّو كان يتحمل ت[

 .عليه و سلم اهللاكمنافسته أّيام النبّي صىل 
عىل رسيره بعيد من عسكره، حوله احلرس و الرشط، متشّبها  -اهللالعنه  -و معاوية

يتخّلف عّام  باجلبابرة و أبناء ملوك العجم، يقول ما ال يفعل، و يرغب فيام فيه زهد، و
 .  أمر حرصا عىل الدنيا، و حدوا منه بام طلب

توجيه النفوس إىل احلق و احلقيقة بذكر ملعات من أنوار ما بّثته حواري أمري املؤمنني [
 ].عليه السالم و إيراد بعض ما كان عليه خمالفيهم من حواري معاوية

م قد حذوا أمثاله، أهل البصرية من أصحابه لتعلموا أّهن ] سرية[ثّم التمسوا علم 
 .قربت بصريهتم من بصريته/ 47/ وّفقهم بعلمه، و غّذاهم بعدله حتى

 .الرواح إىل اجلنّة، تزّينوا للحور العني: هذا عّامر بن يارس ينادي بأعىل صوته
 اهللاصىل  اهللاللبن و روى هلم حديثا سمعه من رسول ]  ضياح[و كّرب عند ما رشب 
 .آخر زادك ضياح من لبن ثّم تلقاين: هعليه و سلم أّنه قال ل

بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أّهنم عىل الباطل و أنا عىل ]  رضبونا حتى[لو : و قال
 .  احلّق 

و حممد، و محل أبو  اهللاو كان عمرو بن العايص قد أخرج ابنيه يف ذلك اليوم عبد 
  عىل من: ار ساطع فقالاليقظان بمن معه من الرّجالة و أهل النجدة فنظر عمرو إىل غب

 .بأصحابه أن قّدموا الراية] عمرو[و حممد فصاح  اهللاعىل ابنيك عبد : الغبار؟ فقالوا
إّنك مل : فقال له عمرو. فقال له معاوية إّنه ليس عىل ابنيك بأس فال تنقض الصّف 

 .تلدمها يا معاوية 
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و داللة عىل معرفته  حرصا منه عىل البقاء،]  قال ذلك و أّرص عىل الدفاع عن ابنيه[

 .بخطإ ما هم فيه
منه  اهللاحلمد هللاّ عىل ما كرهنا و أحببنا و قد اختّصنا : و ذكروا أن سعيد بن قيس قال

عليه و سلم املصطفني  اهللاإّن أصحاب حممد صىل : بنعمة منه ال نستطيع أداء شكرها
 .األبرار معه يف حزبنا

و كان قائدنا حبشيا جمّدعا إّال أّن معنا من البدريني خبري بصري ل   الذي هو بعباده اهللافو 
سبعني رجال لكان ينبغي لنا أن نحسن بصائرنا و نطّيب أنفسنا كيف و رئيسنا ابن عّم 

عليه و سلم صغريا و جاهد مع نبّيكم  اهللاصىل  اهللانبّينا صّدقه أّوال  و صىل مع رسول 
إّال أّنه أغوى جفاة فأوردهم النار و [ر كبريا، و معاوية طليق بن طليق من وثاق اإلسا

] ف] [إنكم ستلقون عدّوكم غدا] و[حمّل هبم الذّل و الصغار أال  اهللاأورثهم العار، و 
 .مع الصابرين اهللاو اجلّد و احلزم و الصرب فإّن  اهللاعليكم بتقوى 

خرج  و]  اهللاشمر بن عبد : يقال له[و خرج رجل من خثعم من أهل الشام : قالوا 
]  يقال له أبو كعب و هو رأس خثعم العراق[رجل من خثعم من أصحاب عّيل ]  إليه[

لقد قتلتك يف طاعة قوم أنت  اهللارمحك : فقتله الشامي و انرصف و هو يبكي و يقول
ما أدري ما أقول إّال أن الشيطان قد  اهللاأمّس يب رمحا منهم و أحّب إّيل نفسا، و لكن و 

 .ريشا إّال قد لعبوا بنا قتلنا و ال أرى ق
يقاتله عىل احلمّية و العصبّية    لتعلموا أّن من خالفه إنام كان]  و إنام ذكرنا هذا و أمثاله[

 .و الشبهة ال عىل ثقة و معرفة
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كان رجال من أصحاب عّيل بن أيب طالب، فلّام رصع يوم    و ذكروا أن كعبا املرادي

 .قال لّبيك. يا ابن قيس: فقال له كعب صّفني مّر به األسود بن قيس املرادي،
لو شهدتك  اهللاعّز عّيل بمرصعك، أما و : فعرفه و هو بآخر رمق فقال له ابن قيس

ألحببت أن ال نتزايل    آلسيتك و لدافعت عنك، و لو علمت الذي أسعرك و أبغضك
وائقك و إن إن كان جارك آلمنا لب اهللاأما و : ثم نزل إليه فقال. حتى أقتله أو أحلق بك

 .اهللاكثريا، فأوصني يرمحك  اهللاكنت ملن الذاكرين 
يظفر   ، و أن تناصح أمري املؤمنني، و تقاتل معه املحّلني حّتىاهللافقال أوصيك بتقوى 

قاتل عىل املعركة حتى جتعلها خلف ظهرك، : و أبلغه عنّي السالم، و قل له!! أو تقتل
 .لظافرفإّنه من أصبح من وراء املعركة كان ا

قاتل معنا  اهللارمحه ]  عيلّ [ثّم مل يلبث أن مات، و أقبل ابن قيس إىل عّيل فأخربه، فقال 
 .عدّونا يف احلياة، و نصح لنا عند الوفاة

شأنه عليه السالم يف حروبه مع أعدائه، ثّم وصّيته عليه السالم و حتريضه ألصحابه [
 ].عند دنّوهم من عدّوهم للمناوشة و املقاتلة

عنه ال يبدأ عدّوه بقتال حتى يبدءوه، و ال حيارهبم حتّى  اهللاإّنه كان ريض : قالواو 
يرجعوا أمر مناديه فنادى ]  مل[ينابؤهم، فلّام ناباهم يوم صّفني و أنظرهم فلم يدعوا و 

 .يف أهل الشام
أال إّين قد استدمتكم و استأنيتكم لرتجعوا إىل احلّق و تنثنوا إليه، و احتججت 

أال و . و دعوتكم إليه فلم تناهوا عن طغيانكم، و مل جتيبوا إىل حّق  اهللابكتاب ]  كمعلي[
 .  ال حيّب اخلائنني اهللاإّين قد نبذت إليكم عىل سواء إّن 
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ثّم تقّدم إىل مقّدمته أن قفوا و ال تقدموا عليهم إقدام من يريد أن ينشب حربا، و ال 

عىل قتاهلم قبل أن ]  إّياكم[ال حيملنّكم سباهبم تأّخروا عنهم تأّخر من هياب البأس، و 
 .  تدعوهم و تعذروا إليهم

و  اهللاو بغيته و مراده اّتباع حكم / 48/ ليعلموا أن شأنه]  و إنام كان يأيت هبذا و أمثاله[
 .إصابة احلّق يف قتاهلم

 :يقول هلم] و هو[حّرضهم ] و[ثّم أقبل عىل أصحابه ملا ّمهوا بلقاء عدّوهم 
و غّضوا األبصار، و اخفضوا األصوات، و أقّلوا الكالم، و وّطنوا  اهللاّتقوا  اهللاباد ع

 اهللاأنفسكم عىل املنازلة و املحاولة و املحافظة و املعانقة و املكادمة، و اثبتوا و اذكروا 
مع  اهللاكثريا لعّلكم تفلحون، و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب رحيكم، و اصربوا إّن 

 .رينالصاب
 .ّم أهلمهم الصرب، و أنزل عليهم النرص، و أعظم هلم األجر الله

كالم الشهيد عقبة املرادي يوم صفني يف هوان الدنيا و غالء الدار اآلخرة، و حّث [
ثّم خروجه مع أخوته إىل الرباز و استشهادهم ريض . الناس عىل قتال معاوية و جنده

 ]. عنهم اهللا
 :قال يوم صّفني - و هو من أصحاب عيلّ  -  املرادي و ذكروا أن عقبة بن جرير

إّن مرعى الدنيا أصبح هشيام و أصبح شجرها حصيدا  و جديدها سمال، و حلوها مّر 
 .املذاق



  
  
  
  
  
  

  ٤٣٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
عنها، و قد ]  نفيس[أال و إنني أنبئكم نبأ امرئ صادق، بأين قد سئمت الدنيا و عزفت 

هذا    إّال أن يبلغ اهللاة، فأبى كنت أمتنّى الشهادة و أتعّرض هلا يف كل جيش أو غار
 .ساعتي هذه، و قد طمعت فيها]  من[اليوم، أال و إّين متعّرض هلا 

  الذاهب   ؟ أ خوفا من اليوم القادم عليكماهللايف جهاد أعداء  اهللافام تنتظرون عباد 
رضبة كّف بالسيف تستبدلون الدنيا باآلخرة، و مرافقة ]  من[بأنفسكم ال حمالة؟ أو 

 ].السديد[لنبيني و الصّديقني و الشهداء و الصاحلني يف دار القرار؟ ما هذا بالرأي ا
يا إخواين إّين قد بعت هذه الدار الدنيا بالدار اآلخرة التي أمامها و : ثّم مىض و قال

 .رجاءكم اهللاهذا وجهي إليها فال تربح وجوهكم و ال يقطع 
م إنا نحتسب اللهالعيش بعدك،  اهللاّبح ال نطلب رزقا بعدك ق: فتبعه إخوته و قالوا

 .اهللافاستقدموا فقاتلوا، فقتلوا رمحهم . عندك أنفسنا
 :يف قتل عّامر فقال أحد مها -اهللالعنه  -و ذكروا أن رجلني ختاصام عند معاوية

إنام ختتصامن أّيكام : بن عمرو بن العايص اهللافقال عبد . أنا قتلته: و قال اآلخر. أنا قتلته
 .قاتل عّامر يف النار : عليه و سلم يقول اهللاسمعت النبّي صىل !! خل الناريد

و ذكروا أن غالما من أهل الشام قاتل يوم صّفني قتاال شديدا  فقال له بعض أصحاب 
ال أقول  اهللاال و : يا فتى هل أّمهك أمر هذا الدين قّط؟ و أمر هذه األّمة؟ فقال: عيلّ 

!! إن أصحايب خيربوين أّن صاحبكم ال يصّيل : الم تقاتل؟ قالفع: قال. باطال ما أّمهني
عليه و سلم  اهللاو كيف يقولون ذلك و هو أّول من صّىل و أجاب النبّي صىل : قال له

فرجع الفتى إىل أصحابه و خرق الصّف، فقال . إىل اهلدى و أصحابه الفقهاء و القّراء
 .كن نصح يلو ل اهللاال و : خدعك العراقي؟ قال: له أصحابه
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أّهنا موضوعة عىل الكذب و الغدر و طلب    فقد تعلمون عند التدّبر يف أمور من خالفه

 .الدنيا و تعّمد اخلطاء
خدعة عمرو بن العاص و معاوية صبيحة ليلة اهلرير برفع املصاحف عىل الرماح و [

و انخداع : اهللابيننا و بينكم كتاب : صياح الشاميني بأمرمها يف أهل العراق و قوهلم هلم
أهل العراق هبذا النداء، ثّم خطبة أمري املؤمنني فيهم و حتذيره إّياهم عن الركون إىل 
هذا املكر، ثم ما جرى بينه و بني النوكى من القّراء و ممّن كان يف قلبه مرض من قّواد 

 ]. العراق
و ملا عّضت احلرب القوم و قرب أصحاب عّيل من الفتح قال عمرو بن العاص 

 :عاويةمل
هاهنا حيلة توجب االختالف بينهم و الفرقة، و ذاك أّن علّيا و أصحابه أصحاب ورع 

 .اهللابيننا و بينكم كتاب : و دين فإذا أصبحنا رفعنا املصاحف و قلنا
 .يف البقّية اهللا اهللا، اهللابيننا و بينكم كتاب : فلّام أصبحوا رفعوا املصاحف و قالوا

 .يب طالب باملصاحفو استقبلوا عّيل بن أ
و  اهللاعباد  اهللاما الكتاب يريدون؛ و إّن هذا منهم ملكيدة، فاّتقوا  اهللاو : فقال عيلّ 

امضوا عىل حّقكم و صدقكم و قتال عدّوكم، فإن معاوية و عمرا و ابن أيب معيط، و 
ابن مسلمة و ابن أيب رسح ليسوا بأصحاب دين و ال قرآن، و أنا أعرف هبم منكم، قد 

ما رفعوها  اهللاإهنم و . صحبناهم أطفاال و رجاال، فكانوا ّرش أطفال و ّرش رجال
 .  ليعملوا هبا و ما رفعوها إّال خديعة و و هنا و مكيدة لكم

 .فتفّرق عند ذلك أصحابه و اختلف قوهلم، و رأى أكثرهم طلب الصلح و املوادعة
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أيب طالب يوجب عليه اخلطأ و  فقد نرى ما قلتم و ما يؤثر عن عّيل بن: فإن قال قائل

أّنه معتمد لرتك الصواب ألّنه أشار بقتال القوم عند رفع املصاحف و أخرب أهنا منهم 
عن هذا من رأيه إىل حماكمتهم و موادعتهم و هذا نفس ما / 49/ خديعة ثّم رجع

 .نقمته اخلوارج و اّدعت خطأ عّيل فيه
و بعد ومهكم عنه إذ ذهبتم عّام هو ]  ه[ لسنا نبعد قّلة معرفتكم بام ذكرنا: قلنا هلم

عنه إّنام أشار عىل القوم بقتاهلم و أن ال  اهللاأوضح منه إّن عّيل بن أيب طالب ريض 
يكّفوا من حرهبم ألن القوم الذين رفعوا املصاحف قد علم أهنم مل يرفعوها لشبهة 

علم أّن الذين و أّن رفعها عند قرب الفتح و الظفر هبم خديعة، و ]  عليهم[دخلت 
رفعوها قد قامت عليهم احلّجة و عرفوا حّقه فرتكوه باملعاندة، و لو مىض أصحابه عىل 

ختتلف الكلمة لكان سيميض ]  مل[مل تدخل عليهم الشبهة، و ] و[بصريهتم و يقينهم 
 اهللاعّيل أمره يف حماربتهم ألنه قد أعذر إليهم و أقام حّجته عليهم، و كان رأيه ريض 

أعلمهم أّن الذي كان منهم خديعة ] قد[ابا يف حتريك أصحابه يف حماربتهم و عنه صو
فلّام دخلت أصحابه الشبهة، و جاء أمر احتاج إىل إزالته بحّجة . ليمضوا عىل بصائرهم

أمسك عن القوم حتى ينكشف ألهل الضعف خطؤهم فيزول عنهم شّكهم إذا 
 .فريجع بعد إىل مناجزهتم و قتاهلم اعلموا أن القوم مل يطلبوا احلّق برفع املصاحف،

 :فأرسل إليه األشرت. فأرسل إىل األشرت أن أقبل إيلّ . فقالوا له أرسل إىل األشرت فرّده
]  عيلّ [ اهللاليس هذه ساعة ينبغي أن تزيلني فيها عن موضعي إين قد رجوت أن يفتح 

 .فال تعجلنّ 
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ما نراك إّال  اهللاو : القوم فارتفعت الريح، و علت األصوات من ناحية األشرت، فقال

 من أين ينبغي لكم أن تروا ذلك؟: عنه اهللافقال عّيل ريض !!! قد أمرته يقاتل
 ! .هل رأيتموين ساررت الرسول؟ أ مل أكّلمه عىل رءوسكم عالنية و أنتم تسمعون؟

فارسل !! فجاء من أمرهم أمر عجيب و خرجوا عند الشّك إىل هتمته و االّدعاء عليه
 .إىل األشرت أن أقبل الساعة فقد وقعت الفتنةعّيل 

 فهّال  ترك األشرت يميض عىل بصريته؟: فإن قال قائل
 .لو فعل ذلك ازدادوا شّكا و حرية و لدعاهم ذلك إىل قتله و قد هتّددوه بذلك: قلنا

أ لرفع هذه : فقال]  عن ساحة القتال و خاطب رسول أمري املؤمنني[فرجع األشرت 
لقد ظننت إذ رفعت أّهنا ستلقي  اهللاأما و : قال. نعم: وين؟ قالوااملصاحف دعومت

 .أّما إهنا من مشورة ابن النابغة!! اختالفا و فرقة
أ ال ترى الفتح، أ ما ترى ما يلقون؟ أ يسعني أن ]:  لرسول أمري املؤمنني[ثم قال 

 .لنا و نرصنا  اهللاأنرصف عن هذا و أدعه، و قد صنع 
أ حتّب أّنك ظفرت هاهنا و أمري املؤمنني بمكانه يتفّرق عنه و : قومبعض ال]  له[فقال 

لرتسلّن إىل : فإهنم قد قالوا: قال. اهللاال و  اهللاسبحان : يسّلم إىل عدّوه أو يقتل؟ قال
يا أهل : فأقبل عليهم األشرت فقال!!! األشرت فليأتينّك أو لنقتلك كام قتلنا ابن عّفان

لوهن، أ حني علوتم القوم و ظنّوا أنكم هلم قاهرون، رفعوا العراق يا أهل الذّل و ا
فيها، و تركوا سنّة ]  به[ اهللا]  ه[تركوا ما أمر  اهللاملصاحف يدعوكم إىل ما فيها، و قد و 

فأبوا . جتيبوهم و أمهلوين فإّين قد أحسست بالفتح] ال[من أنزل عليه الكتاب، مهال 
 .ّين قد طمعت يف النرصفأمهلوين عدوة الفرس فإ: قال! عليه



  
  
  
  
  
  

  ٤٤٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
و قد قتل أماثلكم و بقي  -فحّدثوين عنكم: قال. إذا ندخل معك يف خطيئتك: فقالوا

متى كنتم حمّقني؟ أ حني كنتم تقاتلون، و خياركم مقتولون؟ فأنتم اآلن حني  -اراذلكم
  أمسكتم عن القتال مبطلون؟ أم أنتم اآلن حمّقون و قتالكم الذين كنتم ال تنكرون

 .م، و كانوا خريا منكم يف النار فضله
، و ندع قتاهلم هللاّ، إّنا لسنا نطيعك و ال اهللادعنا منك يا أشرت قاتلناهم يف : فقالوا

يا    فانخدعتم، و دعيتم إىل وضع احلرب فأجبتم اهللاخدعتم و : صاحبك ما حيينا  قال
، اهللاا و شوقا إىل يف الدني] زهادة[اجلباه السود كنّا نظّن صالتكم هذه / 50/ أصحاب

]  لكم يا أشباه النيب اجلّاللة[أال فقبحا !!! إىل الدنيا] إّال [فال أرى فراركم من املوت 
 .ما أنتم برائني بعدها عّزا أبدا، فابعدوا كام بعد القوم الظاملون

]  أن[و صاح هبم عّيل !! فرضبوا وجه داّبته بسياطهم و رضب وجوه دواّهبم بسوطه
 .افكّفو. كّفوا

و كان ما كان من عّيل يف إجابة القوم لشّك أصحابه و اختالفهم، و ما دخلهم من 
أّنه مل يكن يف أمر معاوية و عمرو عىل بصرية ]  من أجل[اجلهل و حلول الشبهة، ليس 

 .أو أّنه ذهب عنه أّن ذلك منهم مكيدة و خديعة
وادعة، و لو مل يفعل ذلك فلّام رأى الّشك قد وقع وجبت املناظرة، و مل جيد بّدا من امل

الزداد يف غّيه اجلاهل، و قويت دعوى املخالف، و كان يف ذلك هتمة، و أّنه فرار من 
 .اهللاحكم 

و ليس أحد يّدعي أن ما فعل القوم ذهب عنه و أّن القوم استغفلوه باملكيدة، و لقد قام 
 :عنه فقال اهللاريض 
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و يغدر، و لو ال كراهة الغدر  كنت من أدهى ما معاوية بأدهى منّي و لكنه يفجر  اهللاو 

الناس، و لكن كل غدرة فجرة، و كّل فجرة كفرة، و لكل غادر لواء يعرف به يوم 
 .القيامة

كلامت بعض رؤساء أهل العراق و قّواد جند أمري املؤمنني عليه السالم ملّا رفع الفئة [
دهم حلكم القرآن، فخدع الباغية القرآن عىل الرماح، و اّدعوا مكرا و حيلة انقيا

 ].العراقيون فاختلفوا
أّهيا الناس إنام بني هذا الدين عىل التسليم، فال ترفعوه : ثم قام حصني بن املنذر فقال

لو أّنا ال نقبل من األمور إّال ما نعرف ألصبح  اهللابالقياس، و ال هتدموه بالشبهة  فإّنا و 
صبح الباطل يف أيدينا كثريا  و إّن لنا لراعيا قد احلّق يف أيدينا قليال، و لو ركبنا اهلوى أل

. ال: أمحدنا ورده و صدره، و هو املصّدق عىل ما قال، و املأمون عىل ما فعل، فإن قال
 .  نعم: قلنا. نعم: و إن قال. ال: قلنا

 .يا قوم إّنه من مكر معاوية فال ختتلفوا : و تكّلم ابن عباس فقال
فرّدوه  اهللاأّهيا الناس إّنا دعونا أهل الشام إىل كتاب : ثّم قام سفيان بن ثور  فقال

لنا   فإن رددناه عليهم حّل هلم منّا ما حّل  اهللافقاتلناهم، و إهنم دعونا إىل كتاب ] علينا[
علينا و رسوله و قد أكلتنا احلرب و ال نرى البقاء  اهللالسنا نخاف أن حييف ] و[منهم 

 .إّال يف املوادعة
 .  ة الناس مثل كالمهو تكّلم عامّ 

عنه أّن االختالف قد شمل عسكره و شّك يف  اهللافلّام رأى عّيل بن أيب طالب ريض 
 ]. ه[حرهبم عاّمة أصحابه أجاب القوم إىل ما سألو 
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و قد دعوه إىل    أ رأيت لو أّن أصحابه مل خيتلفوا عليه كان حيّبذ قتاهلم: فإن قال قائل

به؟ و إنام حّل قتاهلم يف البدء ألهنم أبوا حكم حكم الكتاب، و أمسكوا عن حر
 .الكتاب

و ]  به[ اهللا]  هم[إنام دعاهم أوال ليدينوا بحكم الكتاب و لريجعوا إىل ما أمر : قلنا له
ء مستفهم  ء جمي الدخول فيام دخل فيه املهاجرون و األنصار و عىل الّشاّك منهم أن جيي

 .ء مستطيل حمارب متعّلم ال جمي
مل يستحّل قتاهلم أّوال حتى أقام عليهم احلّجة و دّهلم عىل بغيهم ]  عليه السالم[ّنه عىل أ

 .و باطلهم، فال يرفع عنهم السيف بعد إقامة احلّجة إّال باإلنابة و التوبة
إّال خديعة ظاهرة و مكيدة » قد رضينا بحكم الكتاب«: و ليس قوهلم يف هذا احلال

ع اإلقامة عىل التعبئة و هتيئة احلرب، فإن كانوا طلبوا مكشوفة، فال معنى لقوهلم هذا م
 .احلّجة و كشف البّينة، فقد قامت يف البدء و وضحت

عىل   قد رضينا بحكم الكتاب عىل الندم و الرجوع و اإلنابة فعالمه دعواهم: فإن قالوا
سبيل الطلب و سببه فلم يعرف لقوهلم عّلة إّال اخلديعة، و لو وجب رفع السيف 

مل يقم هبذا دين، و مل يغلب فاسق ألّنه متى دعا إىل  اهللام متى دعوا إىل كتاب عنه
الكتاب عند شّدة احلرب و خمافة الظفر به وجبت إجابته، فإذا حوكم فأبى بعد 
احلكومة، ثم دعا إىل املحاربة فآلت به احلرب أيضا إىل مثل حاله األوىل، فدعا إىل 

ه و الكّف عنه و إن كانت إجابته غري جائزة بعد حكم الكتاب ثانية وجب أيضا إجابت
قوال » قد رضيت بحكم الكتاب«: قوله/ 51/ احلكومة لقيام احلّجة و البيان و كان

مردودا دون اإلنابة و الرجوع فكذلك حكمه يف حالة األوىل، أّن إجابته ال جيوز ألن 
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تال معاوية حتى أقام احلّجة قد قامت و البيان قد وجب، و هم مل يستحّلوا يف البدء ق

إّنام جعل : عليه احلّجة و عرفوا معاندته و تعّمده للخطاء و هم القائلون يف البدء
 .الطلب بدم عثامن عّلة و سببا للفتنة و التمويه عىل الضعفة] معاوية[

 .فنرى إجابة عّيل له خطأ عندكم: فإن قالوا
العلم ألن عّيل بن أيب طالب مل ذلك رأيتموه بعني الظّن و الّشّك دون اليقني و : قلنا

و ال ألهنم دعوا إىل حكم الكتاب؛ و انام أجاهبم لعّلة انتشار    جيب القوم لطلبهم
 .أصحابه عليه و اختالف كلمتهم

أو ليس الذي كان من أصحابه خطأ عنده مع من دفع احلرب و طلب : فإن قالوا
 .املوادعة؟

م إىل خطأ من أجل خطأ آخر حدث يف أجاهب: فكأنكم قلتم: فإن قالوا. نعم: قلنا
 .عسكره
مل يكن خطأهم بالتعّمد منهم، و ]  لكن[إّن أصحابه و إن كانوا قد أخطئوا، و : قلنا هلم

إنام كان خطأهم لشبهة دخلت، و شّك وجب، و قد كانوا أصحاب دين و ورع فلم 
  طائهم عىليكونوا عندهم يف شّكهم أقّل من أهل الشام يف بغيهم، و مل يكونوا يف خ

غري التعّمد أكثر من خطأ معاوية عىل التعّمد، و كان ترك القتال و استنقاذ أصحابه من 
هذه الفتنة أمثل، و مناظرهتم إلحيائهم و كشف احلّق هلم أصوب عنده، فوادع القوم 
   و اشتغل بمناظرة أصحابه، و إّال فقد علم أّن هذه من القوم خديعة، و إنام قاتلهم

و  اهللاهو أن يفيئوا إىل أمر  اهللاحكم الكتاب، ال ليدعوا إليه، و الدينونة بحكم ليدينوا ب
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و نسوا عهده و ]  ه[فيام أمر  اهللاو إنام قاتلناهم ألّهنم عصوا : عنه اهللاقال هلم ريض 

 .  نبذوه وراء ظهورهم، فامضوا عىل حّقكم و صدقكم، فإّهنم غري احلّق يريدون
قاتلهم ] لو[ن منهم الشك، و اعتقدوه دينا يدعون إليه، و ان عليا فلام أبوا عليه و متك

رأى أّن االشتغال بمناظرة ] ملا[يف هذه احلال كان حكمه حكمهم يف الظلم و البغي 
 .أصحابه أوجب

يف  اهللاستخار ] ما[أ ال ترون أّنه ملّا ناظر أيضا اخلوارج فأقام عليهم احلّجة فلم يقبلوا 
كلمة حّق يراد هبا : و قال. »ال حكم إّال هللاّ «: م، و مل يلتفت إىل قوهلمقتاهلم و حماربته

 .باطل
و شّك اخلوارج أكثر يف الشبهة، و معاوية و عمرو عنده عىل يقني و معرفة ملا هم عليه 
من الباطل و البغي، ألّن معاوية إّنام اعتّل بطلب دم عثامن و طلبه ليس هو إىل معاوية، 

أولياؤه و هم ولده، و ليس هلم أن يطلبوا حقهم بوضع احلرب و و إنام يطلب بدمه 
نصبها، ألّن طلب احلقوق عىل غري هذا السبيل يكون، و إّنام يكون بالتقدم إىل األمام 

 .باإلجالل و التعظيم
 .إّن حّقهم الذي اّدعوه إنام اّدعوه عىل اإلمام: فإن قالوا

بل فهي عىل اإلمام الذي قد وجبت إذا كانت دعواهم عىل غري اإلمام ال تق: قلنا
عليهم أن يأتوا اإلمام حتى ينصفهم من ] وا[عدالته و طهارته و نزاهته أوىل أن ترّد 

 .نفسه بمحرض مجاعة من املسلمني
يعلمون أن معاوية كان بالشام و عّيل باملدينة أّيام قتل عثامن بن ] كانوا[عىل اهنم مجيعا 

يعلمون أّن علّيا مل يدخل دار عثامن بن عّفان، و عىل ] كانوا[عفان، و عىل أّهنم مجيعا 
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عنه التهمة، ثّم اّدعى القتل،  اهللاعّيل ريض ]  عىل[أّهنم مجيعا يعلمون أّن معاوية اّدعى 

 .ثّم اّدعى أن إمامته ال جتب
ينتقل عن دعوى إىل دعوى ينقضها عىل ما يشاهد من احتامل القوم له، و قبوهلم 

 .لدعوته
آويت : قالوا له]  كونه قاتل عثامن[نكر قتل عثامن و ال ينسبه إىل نفسه، فلّام أنكر و عّيل ي

 :فقال! قتلته؟ فادفعهم إلينا
 .  قد رضبت األمر، و فّكرت يف ذلك فلم يسعني دفعهم إليكم

عنه حّق ال يدفعه أحد؛ علم احلّق و عقل أحكام الرّب ألّن  اهللاو ذلك من قوله ريض 
مل يأتوه يطلبون ذلك كام يطلب احلقوق، و عليهم أن يقيموا / 52/ أولياء املقتول

البّينة عىل رجل بعينه أّنه هو املتوّيل لقتله، أو عىل مجاعة، و البّينة ال تكون من أهل 
الدعوى و اخلصومة ألّن كل من أظهر دعواه، و كشف خصومته خرج من حكم 

 .الشهود و دخل يف معنى اخلصوم
هذا عّامر ابن ] فال[بّينة إنام تقام إذا أنكر القاتل، فأّما و قتلته مقّرون إّن ال: فإن قالوا

 .قتلناه كافرا: يارس يقّر بذلك و يقول
عىل عّامر وجب أّن عثامن مل يقتل مظلوما ألن شهادة ] هذا[متى صّح قولكم : قلنا

عّام هذا  إّنه من أهل اجلنّة، أثبت و أشهر و أظهر من اّدعائكم عىل«: النبّي لعّامر
 .اإلقرار، فمتى أوجبتم ذلك من إقرار عّامر بطلت دعواكم و عّلتكم
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يف قوله و فعله و خطأ املّدعني عليه،  - عنه و عدله اهللاو قد قلنا يف تصويب عّيل ريض 

ما فيه أشفى الشفاء و أعدل  -و الّشاّكني يف صوابه، و الطاعنني عليه يف أحكامه
 .املقال

منا ما قلتم يف رفعه السيف و إجابة القوم إىل احلكومة، فام معنى قد فه: فإن قال قائل
ألّنه متى حكم احلاكم بغري ! ؟ و احلكومة يف الدين ساقطةاهللاحتكيمه الرجال يف دين 

احلّق مل يقبل منه، و متى حكم باحلّق و خالفه صاحبه عادت البّينة خدعة و كانت 
 .القصة واحدة

من أن حيكم الرجال، ألّن الرجال قد  اهللاأعرف بدين  عنه كان اهللاهو ريض : قلنا
يمكن منهم االنتقال و التقية و التغيري، فلم حيّكم الرجال و إّنام حّكم الكتاب، إذ كان 

 .الكتاب ال يتبّدل حكمه و ال يشهد بغري احلق ألّن حكمه واحد
ه بقعوده عنه، فلم حّكم أبا موسى و قد عرف رأيه و قد سقطت عنده عدالت: فإن قالوا

 .  و زالت واليته بتثبيطه الناس عنه
مل يبعث هو بأيب موسى، و مل يرض بحكومته، و إّنام أدخله يف ذلك األشعث ابن : قلنا

فقال . بن عباس اهللاأبعث مع عمرو بعبد : قيس مع أهل اليمن، فقال هلم عيلّ 
ي ما أمرينا مرضي و أمريهم مرضي، و حكمنا مرضي و حكمهم مرض: األشعث

ابعث منّا يامنيا و إّال مل يدم معك يامين بسهم : فأبوا و قالوا!! نرى لنا يف األمر نصيبا
 .أبدا
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فأبوا عليه، و . قد رموكم بحجر األرض فدعوين أصكهم بغالم من قريش: فقال هلم

إّال مداراهتم فيام حيّل و ال    مل يكن يف الرأي إذ رآهم قد أعملوا العصبّية و اللجاج
 .ل عىل الدين رضرايدخ

بأيب    يكون من الدخول فيام عاب، و من الرضر أكثر من الرىض]  أ ليس: [فإن قالوا
 موسى املخدوع املغّفل؟

منه هلم [مل نوجب رضاه بأيب موسى، و إن ما قلناه كان من أمر القوم عىل مداراة : قلنا
فإّين أبعث باألشرت : بيامين قالال نرىض إّال : و لكن ملّا قالوا   ال يلزمه تقصري يف دين] و

حكومة األشرت : فقال األشعث. فهو يامين، و مل يسمع أحد منه الرىض بأيب موسى
 اهللافقال عّيل ريض . طرحتنا فيام نرى، ابعث أبا موسى و إّال مل يرم معك يامّين بسهم

 .كيف أبعث رجال ليس عىل رأينا و ال أمرنا و قد خذل الناس عنّا: عنه
يا عّيل أكفر بعد إسالم، و نقض عهد : بل رجل من بني يشكر عىل فرس فقالثّم أق

 .أّنا ممّن أقّر باحلكومة ترى؟! بعد توكيده و رّدا بعد معرفة؟
 .ثم محل عىل أصحاب معاوية فقتل منهم إنسانا ثّم انرصف إىل عسكر عيلّ 

ىل القال و القيل فتكّلم عند اخلالف من كان يرى التقليد، و اجرتأ الصغري و الكبري ع
 .بعد ان كانوا أتباعا، كل يتكّلم عىل قدر هواه و رأيه

يا أمري املؤمنني إّنه و إن كان أهل الباطل ال : ثّم قام عدّي بن حاتم الطائي فقال
فإّنه مل يصب منّا عميد إّال و قد أصيب منهم مثله و كّل مقروح، و    يقومون ألهل احلق

 .القوم و ليس بعد اجلزع إّال ما نحّب، فناجز القوم لكنّا أمثل بقّية، و قد جزع
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بحمد   يا أمري املؤمنني إّن معاوية ال خلف له من رجاله و لك:] فقال[ثّم قام األشرت 

و لو كان له مثل رجالك مل يكن له مثل صربك و ال برصك، اقرع احلديد    اخللف اهللا
 .اهللاباحلديد و استعن ب

لك اليوم عىل ما كنّا عليه أمس، و لسنا ندري / 53/ إّنا :فقام األشعث مغضبا فقال
كل احلّد و كّلت البصائر، و ما آخر أمرنا كأّوله، و ما القوم  اهللاكيف يكون غدا، فقد و 

فأنت  اهللالذين كّلموك بأمحى للعراق، و ال أوثر للشام منّي، فأجب القوم إىل كتاب 
 .انظر فيه للعاّمة أحّق به منهم و قد أحّب الناس البقاء ف

يا أهل العراق إّنه قد : بن عمرو بن العاص بني الصّفني و قال اهللاو قام فيام ذكروا عبد 
أعذرنا و  اهللاو الدنيا؟ فإن تكن للدين فقد و ] أ[كانت بيننا و بينكم أمور  للدين 

متونا أعذرتم، و إن تكن للدنيا فقد أرسفنا و أرسفتم، و قد دعوناكم إىل أمر لو دعو
، و إّال فاغتنموا هذه اهللالرضا به فذاك من ]  و إّياكم[إليه أجبناكم، فإن جيمعنا 

فإّن بقاء املهلك بعد [أن يعيش هبا األحياء و ينسى فيها القتىل    الفرصة التي لعّله
 ]. اهلالك قليل

 و قد تعلمون أن هذا الكالم إذا صادف قلوبا قد ضعفت، و نّيات قد فرتت، و شبهة
قد وقعت وقع من القلوب موقعا عجيبا و زاد يف القلوب أضعاف ما هبا من املرض و 

 .النكول، و هذه من حيل معاوية و عمرو بن العاص أرادوا هبا اللبس و التمويه
يا أهل الشام إّنه قد كانت بيننا و بينكم : فقام سعيد بن قيس يف أثر هذا الكالم فقال

]  اليوم[و رسفا و قد دعومتونا ] أ[الدنيا سّميتموها غدرا  أمور حامينا فيها عىل الدين و
و مل يكن لريجع أهل العراق إىل عراقهم و ال أهل ]  باألمس[إىل ما قاتلناكم عليه 
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و األمر يف أيدينا دونكم و إّال    اهللالشام إىل شامهم بأمر أمجل من أن حيكم بام أنزل 

 .فنحن نحن و أنتم أنتم
بن عمرو و سعيد ممن قد عرفتم نجدته و بالءه و يقينه فام  اهللام عبد كال   فتكافأ فيه

 .ظنّكم بغريه
أّهيا الناس إّنه مل يزل يب يف أمري ما أحّب حتى هنكتكم : عنه فقال اهللافتكّلم عّيل ريض 

أخذت منكم و تركت و هي لعدّوكم أهنك، و لقد كنت أمس أمريا  اهللاو قد و    احلرب
مأمورا، و كنت أمس ناهيا فأصبحت اليوم منهّيا، و قد أحببتم البقاء فأصبحت اليوم 

 .و ليس يل أن أمحلكم عىل ما تكرهون
فتفّهموا أمور املؤّيد باحلّق، و تدّبروا قول املنصور بالتأييد من الرّب كيف يتخّلص إىل 

ع الصواب عند اعرتاض هذه اآلراء و كيف يسّلم من اّتباع هذه األهواء، و كيف اتب
احلّق عند إحاطة هذه الفتن، لتعلموا أّنه ال نظري له بعد النبّيني، و ال يداين فضله أحد 

 .من املؤمنني
إن [ء من حّقنا  أّهيا الناس إّنه ال يفوتنا يش: ثّم قام رفاعة بن شّداد البجيل فقال

لوه من قد دعونا يف آخر أمرهم إىل ما دعوناهم إليه يف أّوله، و قد قب] أجبناهم إىل ما
حيث مل يعقلوه، فإن يتّم األمر عىل ما نريد فبعد بالء و قتل و إال أثرناها جذعة  و قد 

 .رجع إلينا جّدنا
و مشت العشائر إىل العشائر، و القبائل إىل القبائل، فأبى الناس إّال أبا موسى 

 .األشعري و الرىض به
 .  بهو أقبل أبو موسى مع القّراء و أصحاب الربانس و قد حّفوا 
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يا معرش القّراء و أصحاب الربانس، اجعلوا أمركم إىل صاحبكم : فقام األشرت فقال

ما أصبحنا عىل ضالل، و مل يصب قلوبنا إىل اّتباع معاوية، و  اهللافليبعث من أحب فو 
 .إّن قتيلنا لشهيد و إّن حّينا لثائر

نا أهل الشام و رأس نحن عىل ما خرجنا عليه، عدوّ ]   فقال[فقام أبو أّيوب األنصاري 
 .حربنا معاوية، و نحن نرّد األمر إىل أمري املؤمنني إن قادنا اّتبعناه، و إن دعانا أجبناه

و مل تضعف يقينه و هم قليل ال يبلغون ما / 54/ و كان هذا قول من ثبتت بصريته
 .ينّفذ به رأي أمري املؤمنني

لكن أحّكم الكتاب فإن حكموا  إّين لست أحّكم الرجال و: عنه اهللافقال عّيل ريض 
بالكتاب قبلت منهم، فإّن الكتاب حيكم أّين أوىل من معاوية، و إن مل حيكموا بالكتاب 

 .مل أقبل
فام بال األشرت مل يرض بام فعل، و حلف أن ال يكتب اسمه يف : فإن قال قائل

زبه و الصحيفة، و ال يوادع، فقد خالف رأيه رأي عّيل بن أيب طالب، فقد خرج من ح
 .قطع العصمة منه

عليه، و هذا من رأي األشرت ليس  اهللاهذا هو رأي عّيل بن أيب طالب صلوات : قلنا
بخطإ، و ذلك إّن األشرت ليس بإمام فيجب عليه تآلف القوم و استعطافهم و االنتقال 
عن هذا الرأي إىل غريه عىل جهة التآلف و االستعطاف كام فعل عّيل بن أيب طالب 

عنه، و لو كان رأي الباقني مثل رأي األشرت لكان رأي عّيل له موافقا، و لكن  اهللاريض 
 .ملّا كان األشرت ليس هو يف موضع املداراة جاز له املقام عىل رأيه
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أن    عنه خالف الناس عىل األشرت و ميلهم إىل املوادعة مل حيب اهللاو ملّا رأى عّيل ريض 

الناس عىل كشفه و النصب له، و جيعلهم أعداء و  يقيم عىل مثل ما رآه األشرت فيحمل
عنه يؤثر الرأي و الرغبة يف  اهللاله يف احلّق سعة يكون به إىل التي هي أصلح فهو ريض 

األلفة بالتآلف ألصحابه ما وجد يف احلّق سعة، فإذا ضاق عليه احلّق و بلغت به احلال 
عىل اخللق مجيعا و مل يأخذه يف  اهللار إىل أمر متى تركه دخل يف الباطل، و ما ال حيل له آث

و إن ذهب الناس عنه، و كذلك فعل حني استنفرهم  اهللالومة الئم، و انقطع إىل  اهللا
كام يرى ذلك [و ختاذلوا عن نرصته    أخريا بعد انقضاء املوادعة؛ و حينام فّل الناس عنه

ه عليه السالم لكتاب ملموسا من سريته، و كثري من كلامته عليه السالم، منها جواب
 ]. أخيه عقيل

كتاب عقيل إىل أخيه اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم ملّا خذله الكوفيون يف أواخر [
 ].أّيامه امليمونة

 :يعرض نفسه عليه فكتب إليه   عنه اهللاو كتب إليه عقيل بن أيب طالب ريض 
ه، و إّين خرجت معتمرا جارك من كل سوء، و عاصمك من املكرو اهللاأّما بعد، فإّن 

و  -بن أيب رسح يف نحو من أربعني شاّبا من أبناء الطلقاء، فقلت هلم اهللافلقيت عبد 
لنا  -اهللاو  -يا أبناء الطلقاء أ بمعاوية تلحقون؟ عداوة: -عرفت املنكر يف وجوههم

قوم و فأسمعني ال! و تغيري أمره؟ اهللامنكم غري مستنكرة قديام تريدون هبا إطفاء نور 
 .أسمعتهم
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ثّم قدمت مكة و أهلها يتحدثون أن الضّحاك بن قيس أغار عىل احلرية و احتمل من 
أمواهلا شيئا، ثّم انكفأ راجعا؛ فأّف حلياة يف دهر جّرأ عليك الضّحاك، و ما الضّحاك 

 .إال فقع قرقرة
تريد  و قد ظننت أّن أنصارك خذلوك، فاكتب إّيل يا ابن أّمي برأيك، فإن كنت املوت

ما أحّب أن  اهللاحتّملت إليك ببني أبيك و ولد أخيك، فعشنا ما عشت و متنا معك، فو 
ء  األعّز األجّل أّن عيشا أعيشه بعدك يف الدنيا غري هني اهللاأبقى بعدك فواقا، و أقسم ب

 .و ال نجيع
من خيشاه  و إّياك كالءة اهللاأّما بعد كألنا :   عنه اهللافأجابه عّيل بن أيب طالب ريض 

 .بالغيب، إّنه محيد جميد
قدم عّيل عبد الرمحن بن عبيد األزدي بكتابك تذكر أّنك لقيت ابن أيب رسح مقبال من 

 .يف نحو من أربعني شاّبا من أبناء الطلقاء متوّجهني حيث توّجهوا » قديد«
 .عوجا و رسوله و كتابه فصّد عن سبيله و بغاها اهللاو إن ابن أيب رسح طال ما قد كاد 

فدع ابن أيب رسح عنك ودع قريشا و تركاضهم يف الضالل، و جتواهلم يف الشقاق، فإّن 
قبل اليوم، فأضحوا  اهللاقريشا قد أمجعت عىل حرب أخيك إمجاعها عىل حرب رسول 

و جحدوا فضله و بادروه العداوة و نصبوا له احلرب، و جهدوا عليه    قد جهلوا حّقه
 .األمرين]  إليه[اجلهد، و ساّقوا 

 اهللافأمحد !! فقد قطعت رمحي، و تظاهروا عيلّ / 55/ ّم فأجز قريشا عنّي اجلوازيالله
 .عىل كل حال

 .اهللاو أّما ما سألت أن أكتب إليك برأيي فإّن رأيي قتال املحّلني حتى ألقى 
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احلّق و مع  اهللاال يزيدين كثرة الناس حويل عّزة، و ال تفّرقهم عنّي وحشة، ألّين حمّق و 

 .أهله و ما أكره املوت مع احلّق ألّين حمّق، و ما اخلري كله إّال بعد املوت ملن كان حمّقا
و أّما ما عرضت عّيل من مسري بني أبيك و ولد أخيك فال حاجة يل يف ذلك، فأقم 

لو ] و[ -ما أحّب أن هيلكوا معي إن هلكت، و ال حتسبّن ابن أبيك اهللاراشدا مهدّيا فو 
 :متّرضعا متخّشعا، و لكنّي كام قال أخو بني سليم -الناسأسلمه 

  صبور عىل ريب الزمان صليب     فإن تسأليني كيف أنت فإنني
  فيشمت عاد أو يساء حبيب    يعّز عّيل أن ترى يب كآبة

و ال دخول يف    و حيققه من أّنه وادع القوم ال من ضعف فيه]  ه[فهذا يؤكد ما قلنا 
أعمل التآلف و املداراة إذ وجد يف احلق سعة، و  -مقامه اهللاّرشف  -خطأ، و لكنّه

 .، فإن خالف خمالف مل يرض بحكمهاهللاأجاهبم إىل املوادعة ليحكموا بكتاب 
و له عّلة أخرى يف املوادعة، و هو أّنه نظر إىل من حصل معه من أهل البصرية و املعرفة 

هم فوادعهم لتكثر أنصاره و فإذا هم قليل تعدو عنهم العني ال يقوون بمن خالف
 :ليقووا عىل من خالفهم، و ذلك معروف فيام يؤثر عن سليامن بن رصد

سليامن بن رصد يوم صّفني عند كالم الناس ]  أيب طالب[عّيل بن ]  إىل[ثّم أقبل : قالوا
فمنهم من قىض نحبه و «: يف املوادعة مرضوبا وجهه بالسيوف فنظر إليه عّيل فقال له

فأنت ممن ينتظر، و ممن مل يبدل، فقال له سليامن بن »  نتظر، و ما بّدلوا تبديالمنهم من ي
لقد مشيت يف العسكر ألن ألتمس أعوانا و ألن يعودوا إىل أمرهم األّول  اهللاو : رصد

 .فام وجدت إّال قليال، و ما يف الناس خري
 .فهذه أيضا من العلل التي كان عّيل باملوادعة فيها مصيبا
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لوالها ملىض عىل بصريته و جّده و إن اسلمه ] و[أيضا تؤثر عنه ]  أخرى[ّلة و له ع

 :الناس مجيعا
بن  اهللارجوع اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم من صّفني إىل الكوفة، و كالمه مع عبد [

 ]وديعة األنصاري، و استفساره منه عن قول الناس فيام جرى بينه و بني معاوية
بن وديعة األنصاري فدنا  اهللاجع من صّفني و قرب من الكوفة  لقيه عبد ذكروا أّنه ملا ر

منهم : ما سمعت الناس يقولون يف أمرنا هذا؟ قال: منه و سايره، ثّم قال له عيلّ 
/ 118[» َو ال َيزاُلوَن ُخمَْتلِِفنيَ «: اهللاملعجب به، و منهم الكاره له، و الناس كام قال 

أّما قول ذوي الرأي : قال]. منهم؟[قول ذوي الرأي  فام: فقال عيلّ ]. 11: هود
حّتى ] و[إّن علّيا كان له مجع عظيم ففّرقه، و كان يف حصن حصني فهّدمه : فيقولون

حني  -متى يبني ما قد هدم؟ و جيمع ما قد فّرق؟ فلو أّنه مىض بمن تبعه و أطاعه
 .احلزم] هو[فقاتل حتى يظفر أو هيلك كان ذلك  -عصاه من عصاه

و أّما ! أم أنا فّرقتهم أم هم تفّرقوا؟! أنا هدمت أمرهم أم هم هدموا؟: فقال له عيلّ 
فقاتل حتى يظفر أو هيلك  -إذ عصاه من عصاه -لو أّنه كان مىض بمن أطاعه: قوهلم

ما غني عنّي ذلك و إن كنت لسخّيا بنفيس عن الدنيا طيبة  اهللافو . إذا كان ذلك احلزم
مهمت باإلقدام عىل القوم فنظرت إىل هذين قد ابتدراين، يعني و لقد    نفيس باملوت

ابن جعفر و حممد   اهللايعني عبد  -احلسن و احلسني، و نظرت إىل هذين قد استقدماين
عليه من هذه األّمة  اهللافعلمت أن هذين إن هلكا انقطع نسب حممد صىل  -  بن عيلّ 

ابن جعفر و حممد بن  اهللابد يعني ع -و أشفقت عىل هذين أن هيلكا/ 56/ فكرهت
لئن لقيتهم بعد يومي هذا أللقيّنهم و ليسوا  اهللاو لو ال مكاين مل يستقدما، و أيم  -عيلّ 
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يف عسكر و ال دار  فاجتمعت له هذه العلل يف املوادعة و يف كّلها له ]  مها معي[

قلبه و أعمل و لقد أخطره عىل ] إّال [ء  املخرج، و ما ذهب عليه من أقاويل الناس يش
 .فيه النظر، و قّدم العذر و اختار التي هي أوىل و أحسن

 .ء ينفذ فيه احلّجة منه، و مل ير له بعّلة ال تدفع يقدر أن يأيت بيش]  هل[فليجتهد جمتهد 
إّن األشرت ال : و قد قيل له فيام سألتم عنه من رأي مالك األشرت ملّا كتب الصحيفة

رضيت و ال  اهللاو ال أنا و : فقال. رى إّال قتال القوميرىض بام يف الصحيفة، و ال ي
 .أحببت أن ترضوا

عىل   و أّما ما ذكرتم من خالفه عّيل، و تركه أمري، فليس من أولئك، و لست أخافه
ذلك، و ليت فيكم مثله اثنان، يا ليت فيكم مثله واحد يرى يف عدّوكم مثل رأيه إذا 

 .تقيم يل بعض أودكمعّيل مؤونتكم، و رجوت أن يس   خلّفت
 :و قد هنيتكم عام أتيتم فعصيتموين فكنت أنا و أنتم كام قال أخو هوازن

 غويت و إن ترشد غزّية أرشد     و هل أنا إّال من غزّية إن غوت
 .أ ال ترى أن رأي األشرت كان قتاهلم، فلّام مل يقاتل معه أحد كّف عنه

عنهم اضطرارا و لكن [به كّف فكذلك قد كان رأي عّيل قتاهلم فلّام اختلف أصحا
حّصن هلم حصون الدفاع و مّهد هلم سبل الظفر و النجاح إذا أفاقوا من سكرهتم و 

 .نعرفه من الكّف ]  لرأيه[فرأي األشرت هلذا موافق ]  انتبهوا من نومتهم
 .و لقد قال للناس يومئذ و عرفهم رأيه يف كالم كثري حيكى عنه و قد ذكرنا بعضه

لقد فعلتم فعلة ضعضعت قّوة و : قال هلم يوم تكّلموا و طلبوا املوادعةو ذكروا أّنه 
و ملا كنتم األعلني و خاف عدّوكم االجتياح و . أسقطت مّنة، و أورثت و هنا و ذّلة
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استحّر هبم القتل و وجدوا أمل اجلراح و رفعوا املصاحف و دعوكم إىل ما فيها فلفتوكم 

و ترّبصوا بكم ريب املنون خديعة و مكيدة، فام  عنها ليقطعوا احلرب بينهم و بينكم،
لبثتم أن جامعتموهم عىل ما أحّبوا، و أجبتموهم إىل ما سألوا، و قد أعلمتكم ما 

 .يريدون، فام لبثتم إال أن تدهنوا و جتوروا
 .ما أظنّكم بعدها موافقني رشدا و ال مصيبني باب حزم اهللاو أيم 

عليه و آله و سلم نقتل آباءنا و أعاممنا و أبناءنا و  اهللالقد كنّا مع النبّي صىل  اهللاو 
إخواننا ثّم ما يزيدنا ذلك إّال إيامنا و تسليام، و مضّيا عىل أمّض األمل و جّد عىل جهاد 

لقد كان الرجل منّا و اآلخر من عدّونا ] و[العدّو، و استقالال بمبارزة األقران 
 .ام أّهيام يسقي صاحبه كأس املوتيتصاوالن تصاول الفحلني، يتخالسان أنفسه

منّا صدقا و صربا أنزل بعدّونا  اهللافمّرة لنا من عدّونا و مّرة لعدّونا منّا، فلّام رأى 
 .الكبت، و أنزل علينا النرص

 .عّز اإلسالم] ملا[ما قام الدين و    الذي أتيتم]  مثل[و لعمري لو كنّا نأيت 
 ] . لكم[ا أقول لتحلبنّها دما فاحفظوا م اهللاو أيم 

و هذه علله و  -وجهه اهللاعنه و هذا جّده و اجتهاده بّيض  اهللافهذا بيانه ريض 
اعتذاره، و هذا حتذيره و حتريضه، أ ترون بعده غاية؟ و هل بقي ألحد عليه حّجة إّال 

 .و قد أزاحها، و ال شبهة إّال و قد كشفها
إّال بمحنة األنبياء، يمتحن يف بدء اإلسالم يف األعلني درجته، فام شّبهت حمنته  اهللاأعىل 

كام امتحن بالذبح إسامعيل بن إبراهيم  -عند القّلة و الوحدة بالبيات عىل الفراش
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عليه و آله و سلم حني تأّلبت عليه قريش و  اهللاملّا دعاه النبّي صىل  -عليهام السالم

 /.57/ اإليقاع به أوقدت له نرياهنا، و انقطع رجاؤه من جتادهلا، و أمجعوا عىل
بأوثق الناس عنده، و أبذهلم لنفسه دونه، و أصربهم عىل شديدة ]  النبّي [فعندها دعا 

يا عّيل إّن قريشا قد حتالفت و تعاقدت أن يبيتوين الليلة، فامض إىل : عند أمره فقال له
 .فرايش و تلّفف بربدي لريوا أين مل أبرح فال جيّدون يف طلبي

أباه إبراهيم صابرا عند  اهللاو لقد أجاب سامعا مطيعا كام أجاب ذبيح  ما تلّكأ، اهللافو 
يا َأَبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر : ؟ قاَل  ِيف املَْناِم َأينِّ َأْذَبُحَك َفاْنُظْر ما ذا َترى  يا ُبنَيَّ إِينِّ َأرى«: قوله

ابِِرينَ  اهللاَسَتِجُدِين إِْن شاَء   ].37: الصافات/ 102[» ِمَن الصَّ
 اهللاو عىل مثل ذلك كان جواب الصّديق األكرب و رسعة طاعته عند ما دعاه النبّي صىل 

عليه و آله و سلم فمىض حتى تلّفف بربده ال يظّن إّال أن القوم سيقعون به فسمحت 
عنهام مجيعا و سّلمهام من  اهللالإلجابة، و دفع  اهللانفسه بذلك كام سمحت نفس ذبيح 

 .نا، و عّظم الثواب و األجر هلام عىل ما قصدا و نوياالتلف عند ما امتح
 :فهذه حمنة مل نعرف هلا شبها إّال يف حمن األنبياء عليهم السالم، و يف ذلك نزلت

ِرُجوَك، َو َيْمُكُروَن َو َيْمُكُر « ِذيَن َكَفُروا لُِيْثبُِتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُخيْ  وَ  اهللاَو إِْذ َيْمُكُر بَِك الَّ
 .يف تلك الليلة اهللاو كان عّيل مكر ] 3: آل عمران/ 54[» َخْريُ املْاكِِرينَ  اهللا

ثّم حمنته يوم اجلمل و يوم صّفني، و ما ذكرنا من تفّرق أصحابه عنه بعد ليلة اهلرير، و 
ما دخل عليهم من الشّك و االرتياب بمكيدة املالعني أشباه السامري مل يعرف هلا 

مع بني إرسائيل عند متويه السامري هلم باّختاذ  اهللابه هارون نبّي  اهللامتحن مثال إّال ما ا
من اخلوار، فتفّرقوا عند ]  من العجل[العجل و ما أدخل عليهم من الّلبس بام سمعوا 
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. هذا إهلنا و إله موسى: عليه، و أقبلوا عليه يعكفون فقالوا اهللاذلك عن هارون صىل 
بعد يقني عند خمالفتهم ملوسى و هارون، و تركهم هلارون مفردا كفرا بعد إيامن و شّكا 

بُِعوِين َو َأطِيُعوا «: وحيدا و هارون ينادهيم ْمحُن َفاتَّ ُكُم الرَّ يا َقْوِم إِنَّام ُفتِنُْتْم بِِه َو إِنَّ َربَّ
َح َعَلْيِه عاكِِفنيَ . َأْمِري  ].20: طه/ 91[» قاُلوا َلْن َنْربَ

م الصّديق عّيل بن أيب طالب الشهيد ملّا تفّرق أصحابه يوم و عىل مثل ذلك دعاه
إّنكم يا قوم قد فتنتم و ]:  فقال هلم[صّفني عند ما ظهر من مكيدة أشباه السامري 

و ال تعصوين يف أمري فإّنكم إن فعلتم مل تروا عّزا  اهللاخدعتم برفع املصاحف فاّتقوا 
تال، و أثرة يتخذها الظاملون فيكم سنّة فأبوا أبدا  و لتلقون بعدي ذّال شامال، و سيفا قا

 .عليه إّال مضّيا مع الشبهة، و مل يطيعوا أمره انقيادا للخدعة
 .فهذه حمنته يوم صّفني مشبهة ملحنة هارون مع بني إرسائيل

باستحقاق كانت منزلته من النبّي  اهللالتعلموا أّنه رمحه ]  فهذا املوجز يكفيكم[
عليه  اهللايه و آله و سّلم بمنزلة هارون من موسى املصطفى صىل عل اهللاملصطفى صىل 
 .باالسم و املعنى

فتدّبروا ما نحن واصفون من مناقب أمري املؤمنني معارش املسلمني، لتعلموا فضله عىل 
 .مجيع العاملني، و أّنه قد برز عىل مجيع الصّديقني، و فّضل عىل مجيع املجاهدين

نبغي له يوم صّفني أن يميض بمن أطاعه إذ علم أن تلك قد كان ي: و متى قال قائل
مكيدة من القوم، و حيمل بنفسه قدما عىل بصريته و ال جييبهم إىل املوادعة، فلهذا من 
القول معارض يف خالفه أقوى منه يف وجه الرأي و باب احلزم، ألّنه لو فعل ذلك 

أصحابه و بقي وحده مع قد كان ينبغي إذا اختلف : فقتل و قتل من معه، لقال قائل



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٤٦١ 

                                                                                                                                  
من معه و من يرى رأيه / 58/ عصابة قليلة أن ال يعّجل عليهم فيغّرر بنفسه و يعرض

للتلف و اهللكة و يعّز العدّو هبذا من فعله و لو وادع العدّو كان أبلغ يف الرأي ليقوى 
عته الضعيف و يتثّبت الشاّك و يكثر األنصار، و حيقن الدماء فطن أجاب القوم إىل متاب

و إّال انكفأ عليهم راجعا و قد قوي جّده و استبرص أصحابه و كثر أنصاره و انكشف 
 .بام دعا إليه من احلكومة  اهللاللناس ظلم من خالفه، و أّنه مل يرد 

ما فعل ريض ] هو[فهذان الرأيان يف القول قد وقعا، و أبلغهام و أقوامها يف باب احلزم 
ليه أحوج، و صالحها يف بقائه أوضح ألّنه هادهيا و غياثها و عنه، ألّن األّمة كانت إ اهللا

 .قائدها إىل ما فيه رشدها
و ال أظّن أحدا يتوّهم أّنه فعل ما فعل هيبة للحرب و خوفا من املوت و حمّبة للبقاء، و 

فلم يرض الناس إّال أبا . لكنّه آثر النظر للدين و حيطة اإليامن، و ما هو أصلح للعباد
 .عري، و اتفقت كلمة أكثرهم عليهموسى األش

فلم يلبث أن جاء أبو موسى و عليه برنس مع أصحاب الربانس و القّراء و الناس 
 .معه

فلست أحكم : قال هلم. ال يذهب غريه: قالوا. إن أطعتموين بعثتم غريه: فقال هلم عيلّ 
 .فمتى خالفه مل أرض بحكمه اهللاإّال بكتاب 

يا أبا موسى إّنك تسري إىل أمر عظيم؛ إّنام يبعثك : الفقال األحنف إىل أيب موسى فق
أهل العراق لتأخذ من عدّوهم، و تأخذ هلم بحّقهم، فأعرض عىل أهل الشام أن خيتار 
أهل العراق من قريش الشام من شاءوا، و أن خيتار أهل الشام من قريش العراق من 

 .شاءوا 
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يقول له أبو ]  لعّيل كي[هبذا الكالم و إنام أراد األحنف أن يعرف ما يف نفس أيب موسى 

منك أّنك منطلق عىل كّل حال و  اهللايرى : قال له األحنف] و. [أجل: موسى جميبا له
فإذا لقيته فال تبدأه بالسالم فإّن الّسالم أمانة، : قد أبى الناس غريك فاحفظ عنّي ثالثا

الفراش فإّن ذلك  و ال تصافحه بيدك فإّن املصافحة خدعة، و ال يقعد بك عىل صدر
 .سخرية

و احذر أن يضّمك و إّياه بيت تتوارى فيه عنك عيون الرجال فإّنه من قد علمت، و 
فإّن علّيا أحّق هبذا األمر، و ان معاوية من أبناء الطلقاء فاعقل  اهللاخاصم القوم بكتاب 

 .ما يقال لك
باغضني متعادين مت]   أهل العراق[و كتبوا الكتاب و دفن الناس قتالهم و انرصف 

 .يشتم بعضهم بعضا بعد أن كانوا إخوانا
 .ثّم وّجه معاوية عمرو بن العاص يف أربعامئة من أهل الشام إىل دومة اجلندل

بن عباس عىل  اهللاو بعث عّيل أربعامئة رجل عليهم رشيح بن هانئ و بعث معهم عبد 
 .الصالة و معهم أبو موسى

يح عىل اجلند، و بعثه ابن عّباس عىل الصالة، و و ما فعل عّيل أيضا من تأمريه لرش
من أّنه مل يرض بحكم أيب موسى و توليته يف ]  ه[النظر يف أمور الناس دليل عىل ما قلنا 

 ].كذا[حال من احلال 
و إّنام وىل ابن عباس الصالة لئّال يصّيل هبم أبو موسى، فهذا يدل عىل أن بعثة أيب 

من ]  ه[من و من تابعهم فرتكهم عىل ذلك ملا ذكرنا موسى إنام كانت من قبل أهل الي
 .االنتشار و قّلة موافقيه
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فلّام اجتمع أبو موسى و عمرو بن العاص ترك النظر يف الكتاب و ما بعث له، و جلس 

بن  اهللامع عمرو يعمل الرأي و اهلوى فأداره عمرو عىل أن جيعل األمر البنه عبد 
سّنة عمر و [هل لك أن نحيي بذلك : عمر، و قال لهبن  اهللاعمرو، و أداره هو لعبد 

هو ضعيف و هذا األمر ال يصلحه : فأبى ذلك عليه عمرو، و قال! عمر؟]  نوّيل ابن
إّال رجل له رضس يأكل و يطعم، فلّام أبى كل واحد منهام عىل صاحبه رأيه قال له أبو 

ثّم نجعل   جلنيهذين الر/ 59/ أرى أن نخلع: فقال له عمرو   فأرش رأيك: موسى
 :قال له] ف. [األمر شورى بني املسلمني فيختار املسلمون ألنفسهم من أحّبوا

 .فإّن الرأي ما رأيت
يا أبا موسى أعلمهم : فأقبال إىل الناس و هم جمتمعون، و فيهم ابن عّباس فقال عمرو

ىل أمر فقال أبو موسى إّن رأيي و رأي هذا قد اّتفق ع. بأّن رأينا قد اجتمع و اّتفق
فتقّدم . تقّدم   صدق و برر أبا موسى. فقال عمرو. به هذه األّمة اهللانرجو أن يصلح 

. إّين ألظنّه قد خدعك اهللاو حيك و : الضعيف املغّفل ليتكّلم فدعاه ابن عّباس فقال له
 إن كنتام قد اّتفقتام عىل أمر فقّدمه ليتكّلم بذلك األمر قبلك ثّم تكّلم أنت به بعده، فإنّ 

عمروا رجل غادر و ال آمن أن يكون قد أعطاك الرضا بأمر فيام بينك و بينه، فإذا قمت 
 .إّنا قد اّتفقنا]:  أبو موسى له[فقال . يف الناس خالفك

أّهيا الناس إّنا قد نظرنا يف : و أثنى عليه ثّم قال اهللاثّم تقّدم أبو موسى املخدوع، فحمد 
] و[لح ألمرها و ال أملّ لشعثها من أّال نتبرت أمورها  أمر هذه األّمة فلم نر شيئا هو أص

قد اجتمع رأيي و رأي صاحبي عمرو عىل خلع عّيل و معاوية، و تستقبل األّمة هذا 
 .األمر فيكون شورى بينهم يوّلون من أحّبوا عليهم
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 .ثّم تنّحى

نا أخلع إّن هذا قد قال ما سمعتم و خلع صاحبه، و أ: ثّم قال اهللاو قام عمرو فحمد 
صاحبه كام خلعه، و أثبت صاحبي معاوية فإّنه وّيل عثامن بن عّفان، و الطالب بدمه، و 

غدرت و فجرت إنام مثلك  اهللاال وّفقك : فقال له أبو موسى!!! أحّق الناس بمقامه
إّنام مثلك مثل : فقال له عمرو!!! حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث  كمثل الكلب إن
 .رااحلامر حيمل أسفا

 .عنه فقنّع عمرو بن العاص بالسوط اهللاريض ]  بن هانئ[و قام رشيح 
 .و طلب أهل الكوفة أبا موسى فوجدوه قد مىض

كام  - يعملون] و من هذا و كثري من أشباهه يستفاد قطعيا أن املنحرفني عن عّيل كانوا[
 .اخلديعة يف أمرهم كّله و ال حيجزهم من ذلك خوف و ال مراقبة -ترى

عّام خالفوه [ع القوم إىل رأي املوّفق املسّدد و تصويبه، و إىل التلّهف و الندامة و رج
و كفرت إفراطا بعد تقصري، و إغراقا يف النزع بعد الضعف . كفرنا: فقال بعضهم]  قبل

 .و الوهن
و حارث بن رشحبيل عند ما . كالم أمري املؤمنني عليه السالم مع صالح بن سليم[

 ].ف عىل الكوفةرجع من صفني و أرش
عنه ملّا جاز النخيلة  و قرب من الكوفة، إذا هو بشيخ جالس  اهللاذكروا أن علّيا ريض 

: يف ظّل بيت عىل وجهه أثر مرض، فأقبل إليه فسّلم عليه فرّد رّدا حسنا، فقال له عيلّ 
 فلعّلك كرهته؟: قال. نعم: أرى وجهك منكفأ مّم ذلك؟ أمن مرض؟ قال
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. أ ليس احتسابا للخري فيام أصابك منه؟ قال، بىل: قال. كون بغرييما أحّب أن ي: قال
. أنا صالح ابن سليم: ؟ قالاهللافأبرش برمحة رّبك و غفران ذنبك، من أنت يا عبد : قال
. و أّما الدعوة ففي بني سليم ابن منصور   أّما األصل فمن سلامن طّي : ممّن؟ قال: قال
اسم أبيك و اسم أجدادك و اسم من اعتزيت ما أحسن اسمك و  اهللاسبحان : قال

ما شهدهتا و لقد أردهتا و لكن ما  اهللاال و : إليه، هل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ قال
َعفاِء َو ال َعَىل املَْْرىض«: قال. خذلني عنها   ترى من إحلاح احلّمى َو ال   َلْيَس َعَىل الضُّ

ِذيَن ال َجيُِدوَن ما ُينِْفُقوَن َح  ما َعَىل املُْْحِسنَِني ِمْن . َرٌج إِذا َنَصُحوا هللاَِِّ َو َرُسولِهِ َعَىل الَّ
 ].9: التوبة 91[» َغُفوٌر َرِحيمٌ  اهللاَسبِيٍل َو 

 ما قول الناس فيام كان بيننا و بني أهل الشام؟: قال له]  ثمّ [
ملكتئب فيهم املرسور بام كان بينك و بينهم، و أولئك أغّشاء الناس لك، و فيهم ا: قال

 .فأولئك نصحاء الناس. بام كان من ذلك   اآلسف
ما كان من شكواك حظا لسّيئاتك، فإن املرض ال أجر فيه و  اهللاصدقت جعل : فقال

لكن ال يدع عىل املرء ذنبا إّال حّطه، و إّنام األجر يف القول باللسان و العمل باليد و 
 .عاملا اجلنّة / 60/ لصاحلةليدخل بصدق النّية و الرسيرة ا اهللالرجل، فإّن 

هذا البكاء عىل قتىل : ثّم مىض فدخل الكوفة، فسمع البكاء و األصوات، فقيل له
 .أما إّين أشهد ملن قتل منهم صابرا حمتسبا بالشهادة: فقال. صّفني

ثّم مّر فسمع األصوات، و سمع وجبة شديدة، فوقف، فخرج إليه حارث بن 
 كم نساؤكم؟ أ ال تنهوهنّن عن هذا الرنني؟تغلب] أ. [رشحبيل فقال له عيلّ 
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يا أمري املؤمنني لو كانت دارا أو دارين أو ثالثا قدرنا عىل ذلك، و ]:  حارث[فقال 

لكنّه قتل من هذا احلّي ثامنون و مائة قتيل، و ليس فيها دار إّال و فيها بكاء، فأّما نحن 
 .ةمعارش الرجال فإنا ال نبكي، و لكنّا نفرح هلم بالشهاد

و هو [و أقبل الرجل يميش معه و عّيل راكب . قتالكم و موتاكم   اهللارحم : فقال عيلّ 
ارجع فإّن ميش مثلك مع مثيل فتنة للوايل : فوقف فقال له. ارجع: فقال له عيلّ ]  راجل

 .و مذّلة للمؤمن
 .حّتى دخل القرص اهللافلم يزل يذكر . ثّم مىض

ارج عن قطب احلق اإلمام أمري املؤمنني عليه مفارقة النوكى و الّضّالل من اخلو[
 ]. السالم، و إعالهنم بتكفري أصحابه، و باملشاّقة له

معه أصحاب الربانس، و اعتزلوه و أتوا حروراء فنزل هبا منهم ] القرص[و مل يدخل 
و أمري الصالة ابن الكّواء    إّن أمري القتال شبث بن ربعي: اثنا عرش ألفا و نادى منادهيم

 .األمر بعد الفتح شورى و البيعة هللاّ، و األمر باملعروف و النهي عن املنكرو 
بايع !! إّنكم استبقتم و أهل الشام إىل الكفر كفريس رهان: ثّم قالوا ألصحاب عيلّ 

و بايعتم أنتم عليّا عىل أّنكم أولياء من واال . أهل الشام معاوية عىل ما أحّبوا و كرهوا
 ]. ه[و أعداء من عادا ]  ه[

و سنّة نبّيه، و  اهللاما بسط عّيل يده فبايعناه إّال عىل كتاب  اهللاو : فقال هلم زياد بن النرض
نحن أولياء من واليت و أعداء من : شيعته فقالوا]  ءت إليه[لكنّكم ملّا خالفتموه جا 

 .و نحن كذلك، ألّنه عىل احلّق و اهلدى، و من خالفه ضاّل مضّل . عاديت
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ال تعجل إىل : بن عّباس إىل اخلوارج و قال له اهللاعنه بعبد  اهللايض و بعث عّيل ر

 .جواهبم و خصومتهم حّتى آتيك
ابن عباس، فلّام لقيهم جعلوا يكّلمونه، فلم يصرب حتى سأهلم فقال ]  إليهم[فخرج 

ًام ِمْن َأْهِلها َفاْبَعُثوا َحَكًام ِمْن َأْهلِِه َو َحكَ «: اهللاكيف نقمتم عليه احلكمني و قد قال : هلم
 ].4: النساء/ 35[» َبْينَُهام اهللاإِْن ُيِريدا إِْصالحًا ُيَوفِِّق 

حكمه إىل الناس و أمره بالنظر فيه فهو  اهللاكّلام جعل : فزعموا أن اخلوارج قالت
فيه فليس هلم رّده و عليهم إمضاؤه، و كذلك عليهم  اهللاإليهم، و ما نفذ حكم 

 .  ة أهل البغياإلمضاء عىل حمارب
 .و أنتم الذين وادعتم و شككتم دوننا: فقال هلم ابن عباس

و ليس ما قالوا يف الزاين شبيه للحكمني، و ذلك ألّن الزاين ال شبهة فيه عىل أحد أقّر 
بالصالة  و ليس جيب حّد الزنا إّال عىل من عرف الزنا، و حتريمه بذلك وجبت بالسنّة، 

و اّدعى فيه شبهة  و ليس ] أ[من جيهل حتريم الزنا ]  عىل[ و نحن عىل أّنه يقام احلدّ 
يف أهل البغي عندنا و عندهم، و لو أّن الزاين امتنع من احلّد بحرب  اهللاذلك حكم 

نصبها و اّدعى عندها شبهة اختلفت عندها األّمة كام فعل معاوية مل يكن ذلك أيضا 
فإن أنكر احلّد . حلّد لغري عّلة كان مرتّداقياسا للحكومة يوم صّفني ألّن الزاين إذا أنكر ا

و زعم أّنه ليس بزان لشبهة دخلها أنكر من أجلها أن يكون زانيا كام أنكر معاوية أن 
 .و احلكم مّتفقا ] ا[يكون باغيا لشبهة أحدثها  كان الفريقان يف األمرين واحد 
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ُكُم بِهِ «: يقول اهللافإّن : و ذكروا أّن ابن عباس قال هلم / 95[» َذوا َعْدٍل ِمنُْكمْ  َحيْ

فعدل عمرو عندك و أبو موسى؟ هذه اآلية بيننا، فإن : فقالت اخلوارج] 54: املائدة
 !!!كان عمرو عدال فنحن غري عدول

» ِمْن َأْهلِِه َو َحَكًام ِمْن َأْهلِها/ 61/ َفاْبَعُثوا َحَكامً «: اهللافقال هلم ابن عباس فقد قال 
تم إن كانت املرأة هيودية أ ليس قد دارت حكومة أهلها و هم أ رأي] 4: النساء/ 35[

 غري عدول؟
إّنام أزال املوادعة عند ظهور اإلسالم و علّو أهله  اهللاو أّما قوهلم يف املوادعة؛ فإّن 

و قد كانت املوادعة قبل اهلجرة، و الدعوة غري ظاهرة و أنصار الدين    عدّوهم]  عىل[
ة متى وجبت القّوة و كان املسلمون عىل الكثرة و القّوة و العّدة هبم قّلة، فاملوادعة زائل

التي من أجلها زالت املوادعة، و متى اختلفت الكلمة و رجع أهل احلّق إىل قّلة، و 
كان أهل الباطل أكثر رجعت املوادعة إىل عّلتها قبل اهلجرة و وجب حكمها بوجوب 

ّلة و من أقّر بالصالة من أهل البغي من عّلتها، و قد تعلمون أّن املرشكني من سائر امل
بعد    اهللاقتاهلم عىل حّد معروف و فرض موصوف ختفيف من  اهللاألّمة قد أوجب 

َف «: فرض كان أشّد يف املحنة منه فقال َعنُْكْم َو َعلَِم َأنَّ فِيُكْم َضْعفًا َفإِْن  اهللاْآلَن َخفَّ
، َو إِْن َيُكْن ِمنُْكْم َأْلٌف َيْغلُِبوا َأْلَفْنيِ َيُكْن ِمنُْكْم ِماَئٌة صابَِرٌة َيغْ  / 66[» لُِبوا ِماَئَتْنيِ

به عن اخللق يف حمنة احلرب بعد أن كان  اهللافهذا حتديد يف الفرض خّفف ] 8: األنفال
 .الفرض عىل املائة حماربة األلف

ر من العدد فمتى نقص من هذا التحديد من عّدة املؤمنني، و كان املرشكون أكث: قلنا
يف قتاهلم حّلت للمؤمنني املوادعة، و وسعهم الكّف حّتى يصريوا إىل  اهللالذي حّدد 
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بني عباده أبدا  اهللاللموادعة حّدا و هو  حكم  اهللاتعاىل، فقد جعل  اهللاحلّد الذي ذكره 

 يف حماربة العدّو، و مل حيصل من عّيل بن أيب طالب يوم صّفني عند الفرقة و اختالف
الكلمة إّال قليل، و إّنام تراجع الناس إليه بعد احلكمني حني انكشف للناس غدر 
عمرو ابن العاص و ضعف أيب موسى املغّفل و استعامله هواه و رأيه، فأنابوا  إىل عّيل 

 .و اعتزلت اخلوارج
فأّما يوم صّفني، فكان أهل احلّق ممن ثبت عىل بصريته قليل تعدوهم العني، فقد 

فكيف ال جيب ذلك مع أهل القبلة، و ذلك  اهللاوادعة عند القّلة مع من كفر بوجبت امل
 .يف املوادعة إىل يوم القيامة اهللاحكم 

خطبة أمري املؤمنني عليه السالم يف االحتجاج عىل اخلوارج بعد ما فارقوه فأرسل [
 ]. إليهم ابن عباس ثم حلقه و دخل معسكرهم

خرج إىل اخلوارج فأتى فسطاط يزيد بن    عنه اهللا و ذكروا أن عّيل بن أيب طالب ريض
قيس فدخله فتوّضأ فيه و صّىل ركعتني ثّم خرج حتى انتهى إليهم و هم خياصمون ابن 

؟ ثّم تكّلم عّيل اهللانته عن كالمهم؛ أ مل أهنك رمحك : عباس، فقال عّيل البن عباس
 :و أثنى عليه ثّم قال اهللافحمد 

له فيه كان أوىل بالفتح يوم القيامة  و من نطف فيه و أوعب  اهللا إّن هذا مقام من فتح
 .فهو يف اآلخرة أعمى و أضّل سبيال

 فام أخرجكم من حكمنا؟: قال عيلّ . ابن الكّواء: من زعيمكم؟ قالوا: ثّم قال هلم
أ تعلمون أهنم حيث رفعوا املصاحف  اهللانشدتكم ب: قال. حكومتكم يوم صّفني: قالوا

ليسوا ]  إهنم[إّين أعلم بالقوم منكم : قلت لكم. اهللاجيبهم إىل كتاب ن: فقلتم
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بأصحاب دين و ال قرآن، فإّين قد صحبتهم و عرفتهم أطفاال و رجاال فكانوا ّرش 
أطفال و ّرش رجال، امضوا عىل حّقكم و صدقكم، فإنام رفع القوم لكم هذه 

فقلت . ال بل نقبل منهم: قلتماملصاحف خديعة و و هنا و مكيدة فرددتم عّيل رأيي و 
اذكروا قويل و معصيتكم إّياي فلّام أبيتم إّال الكتاب اشرتطت عىل احلكمني أن : لكم

القرآن و أن يميتا ما أمات القرآن، فإن حكام بحكم القرآن فليس لنا ]  ه[حيييا ما أحيا 
فهل قام . أن نخالف حكم من حكم بام يف الكتاب، و إن أبيا فنحن من حكمهام براء

: قالوا. ال: فال تعطه القوم؟ قالوا اهللايا عّيل إّن هذا األمر أمر : إّيل منكم رجل فقال
إّنا لسنا الرجال حّكمنا، و : عدال حتكيم الرجال يف الدماء؟ قال/ 62/ فأخربنا أ تراه

م و أنت   إّنام حّكمنا القرآن و هو خّط مسطور بني لوحني ال ينطق حتى يتكّلم به الرجال
و معاوية . ال نرىض إّال به: مربنسا، و قلتم   حّكمتم أبا موسى و جئتموين و أتيتموين به

 .حّكم عمروا
و أخربين عنك يا ابن الكّواء متى سمي أبو موسى حكام؟ أ حني أرسل أم :] ثّم قال[

فقد سار و هو مسلم و أنت ترجو أن حيكم بام : قال. حني حّكم: حني حّكم؟ قال
 .فال أرى الضالل يف إرساله إذ كان عدال: قال. نعم: قال ؟اهللاأنزل 
و يتثّبت العامل، و    ليتعّلم اجلاهل: فخّربنا عن األجل ملا جعلته بيننا و بينهم؟ قال: قالوا
 .أن يصلح يف تلك املّدة بني األّمة اهللالعّل 

يدعو قوما  عليه السالم أرسل رجال مؤمنا اهللاأ رأيتم لو أّن رسول : ثّم قال عيلّ 
 :عليه شيئا؟ قالوا اهللافارتّد عىل عقبه كافرا كان يّرض النبّي صىل  اهللامرشكني إىل كتاب 

 .فام ذنبي إن ضّل أبو موسى و مل أرض بحكومته إذ حكم، و ال بقوله إذ قال: قال. ال
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به بإمرة  اهللاأ فرأيت كتابك باسمك و اسم أبيك و تركك اسمك الذي سّامك : قالوا

 .ؤمننيامل
هذا كتاب من :   هذا احلديث كتب النبّي عليه السالم]  مثل[دار ]  يدي[عىل : قال عيلّ 

أّنك رسول [ال نقّر و ال نعرف : و قال أبو سفيان و سهيل بن عمرو. اهللاحممد رسول 
ثّم قاتلناك، و لكن اكتب باسمك و  اهللاإذا إن شهدنا أّنك رسول ]  ك[لقد ظلمنا ]  اهللا

فإّن  اهللاكتب من حممد بن عبد ]:  عليه و آله اهللاصىل [ اهللافقال رسول . يكاسم أب
عليه و سّلم آلبائهم، و كتبتها  اهللاصىل  اهللاذلك ال يّرض نبّويت شيئا، فكتبها رسول 

 .ألبنائهم] أنا[
إّنا قد علمنا أّنك مل ترض بحكمهم حتى : بقيت خصلة]  و لكن. [صدقت: قالوا

. إليك تبعتك؛ و إن جّرك إّيل تبعتني اهللاإن جّرين كتاب : يف كتابك شككت و كتبت
 .خيلنا يف دمائهم؟ و ما فعلت هذا حتى شككت   تعطي هذا القول و قد أحىص

نّبئني أنت و من معك أوىل بأن ال تشّكوا يف دينكم أم املهاجرون و : فقال عيلّ 
 األنصار؟

 ؟  مأم أنا أوىل بالّشك أم معاوية و أهل الشا
النبّي عليه السالم أوىل باليقني منك، و أهل الشام خري من مرشكي : قال ابن الكّواء

 .قريش، و املهاجرون و األنصار خري منّا
ِمنُْهام   ُهَو َأْهدى اهللاُقْل َفْأُتوا بِكِتاٍب ِمْن ِعنِْد «: حني يقول لرسوله اهللاأ فرأيت : قال

بِْعُه إِْن ُكنُْتْم صاِدقِ  أشّك النبّي عليه السالم فيام هو عليه ] 28: القصص/ 49[» نيَ َأتَّ
 حني يقول هذا؟ أم أعطاهم إنصافا؟



  
  
  
  
  
  

  ٤٧٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
 .خصمتنا و رّب الكعبة و أنت أعلم منّا بام صنعت: قال ابن الكّواء

 .اهللادخلوا مرصكم رمحكم : عنه اهللافقال عّيل ريض 
 .و قلبوا أترستهمعنه حّتى تفّرقوا و دخلوا معه  اهللافلم يربح عيل ريض 

فتفّهموا معارش املقّرصين، و تفّكروا يا أصحاب الوقف، و اعتربوا يا أويل األبصار ما 
و حّجته من تقديم أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب عىل مجيع العاملني  اهللايظهر من بيان 

 .الشاّكني بحّجته اهللالقاسطني بسيفه، و حييي يف  اهللايقتل يف 
خلوارج جمموعة عليها مدار كالمهم كّله قد أوضح لبسها، و أزال شبهها، فهذه علل ا

 و حّجته فأّي األمرين عندكم أصوب؟   اهللاو كشف حريهتا بام ال مرّد له من كتاب 
و أّي املنزلتني أرشف يف الدين و الرأي؟ أن يدع الناس يف حريهتم و يرتك أصحابه يف 

إقدامه شبهة، و يميض وحده حتى يقاتل بعصابة شبهتهم فيكونوا له حربا، و يزيدهم ب
و ال يبلغ فيهم األمنية، فيكون يف ذلك تلفه و تلف من معه و    معه، فال ينكأ يف عدّوه

و يكون يف ذلك جهل للسنّة يف املوادعة، و إطفاء ملا أحيا من / 63/ تقوية  ملن خالفه
 .فيكفر اجلهل ذلك من جهله و افتتن به اهللاحّجة 
يف وقت تفّرقهم، و دخول ]  الرفق[ادع القوم يف حال القّلة، و يستعمل بأصحابه أم يو

   ليحيي ضاّهلم، و يستنقذ متحّريهم، و يقّوي ضعيفهم، و يثّبت عاملهم]  عليهم[الشبهة 
َمْن َأْحياها َفَكَأنَّام َأْحَيا النَّاَس «: يقول اهللاأّي األمرين أوىل باهلدى و أبعد من اخلطأ، و 

 ].5: املائدة/ 32[» يعًا، و من قتلها َفَكَأنَّام َقَتَل النَّاَس َمجِيعاً َمجِ 
يا عّيل إلن تستنقذ نفسا من ضاللتها خري لك من الدنيا : و النبّي عليه السالم يقول له

 .  و ما طلعت عليه الشمس
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ومة، و و تعلمون أّن علّيا لو أصيب يف تقّدمه مل يعرف أحد سنّة املوادعة و جواز احلك

لكانت تلك شبهة باقية يف الناس إىل يوم القيامة ال هيتدي إىل احلّجة فيها و ال يقدر 
فيها ما أبان من سبيلها مع استنقاذه اثني عرش ألفا من ضاللة قد كانت    أحد أن يبّني 

شملتهم، و حرية قد كانت ركبتهم، فال شّك أّن ما فعل من ذلك أوىل بالصواب، و 
 .و أرىض هللاّ و أبعد من اخلطأ يف حكمهأرجح يف الدين 

أن  اهللاأنشدكم : فدخلت اخلوارج الكوفة و أقبل عليهم صعصعة بن صوحان فقال
 .تكونوا بعد اليوم عارا عىل من يقرأ القرآن

 :ثّم إّن علّيا أمر باملسري إىل أهل الشام و يف ذلك يقول شاعرهم
 أّهيا الشامتون إّن عليا

 وقامل حيّكم يف دينه خمل
  إّنام حّكم القرآن و قد كان

 بتحكيمه القرآن خليقا
 أعلم الناس بالكتاب و بالسنّة

 يلهم التوفيقا اهللاو 
  اهللاحاكم القوم يف احلروب إىل 

 فيها مهاجرا صّديقا] هو[و 
قد بان هبا من اخلليقة أمجع و تقّدم فيها عىل من صام ] و[فهذه حمنته و سريته يف حروبه 

قدرون أن يّدعوا ما اّتفق منها أليب بكر أكثرّية ما يّدعونه أليب بكر حمنته أّيام و صّىل ال ي
من  -و هي مكشوفة ظاهرة و حمنة القوم مجيعا فيها واحدة -الرّدة، و أين قيامه بالّردة
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حمنة عّيل بعائشة، و قد شّبهت األمور و أطاعها الناس، و حمنته بالزبري و له الصحبة 

عة املذكورة، و حمنته بطلحة و استاملة الناس بخطبه، و التمويه املعروفة و الشجا
 .عليهم بسابقته مع من أشبههم من اخلاّصة و العاّمة ثّم ما ذكرنا بعدهم

و أبو بكر مل ينفرد بمحنة الرّدة، و لقد كان عّيل له معينا و رشيكا، و لقد أشار عليه بام 
 .ذكرنا

من حمنة عّيل مع أهل  -م مجيعا بعد اخلالفو قد أطاعه القو - و أين حمنة أيب بكر
اخلالف عليه، و أبو بكر يتخّلف من عسكره فال يبارش حربا بنفسه، و يعينه عّيل عىل 
تدبريه، فلم يبارش حرب ما حدث يف زمانه فيكون له فضيلة و ال تفّرد بالتدبري و 

بنفسه، و خيوض  الرأي فينسب ذلك إليه و يتقّدم به؛ و عّيل يف عسكره يتوّىل تدبريه
تلك احلروب ببأسه، و يقّوم أود تلك العساكر برأيه، ليس له نظري يعينه، و ال وزير 

 .يشاركه
فإىل كم تلجون يف اخلطأ، و تعتلون بالّشّك و الوقف معارش املرجئة  اهللافمهال رمحكم 

 .و املعتزلة
، فقد علمنا أّنه ال اهللاول فأّما أنتم أّهيا املنسوبون إىل الرواية، و املحصون لآلثار عن رس

حّظ لكم يف استنباط املعرفة، و ال رأي فيدعوكم إىل املحاّجة، و ال نظر فتّدعوا يف 
العلم رساخة، و لستم باللذين تدعون إىل عدل املقايسة، فتقولون نحن أصوب منكم 

 .املستنفرة/ 64/ مقالة، و كيف يمكنكم ذلك و متى ذكر لكم النظر كنتم كاحلمر
]  و هم[تم إذا رفعنا منزلتكم يف املثل كالصيادلة الذين ال يعرفون إّال أسامء األدوية فأن

 .جّهال بالدواء و العّلة، أو كتاجر ليس له بالرصف معرفة
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معاين األدواء و األدوية و    و أهل النظر يف املثل هم األطباء و الصيارفة العارفون

ينا ما يف أيديكم من الرواية لننظر يف البرص بالذهب و الفضة فإن عرضتم عل] ذوو[
خطائها من صواهبا أصبتم وجه بالرأي يف التعّلم، و مل تلبثوا إّال ريث ما حتى ينكشف 

كتاجر ال برص له بالذهب و الفضة، فإن   لكم احلّق فيام عنه تسألون، و كان مثلكم
ه و أضعف صار يف يده من ذلك ما ال علم له به عرضه عىل البصري يسلم يف جتارت

رأس ماله، و إن أمهلتم أنفسكم و مجح بكم سوء النظر، و قّلد بعضكم بعضا اخلرب 
كنتم كمن تعّسف جتارته و قّل نظره لنفسه، و مل يعرض ما وقع يف يده من فّضته و 
ذهبه عىل البرصاء به و قّلد من هو يف مثل حاله يف أمره و هنيه و جهله، و مل يلبث إّال 

 .نفسه و ذهب رأس مالهريثام حتى أفقر 
رّب حامل فقه ليس «: عليه يف حتقيق ما قلنا أنه قال اهللاعن النبّي صىل    و قد يأثرون

و أنتم املعنّيون هبذا احلديث، و املرادون »  بفقيه، و رّب حامل فقه إىل من هو أفقه منه
 .به إذ كانت معرفتكم به أسامء الرجال و عددهم

حيمل هذا العلم من كّل خلف من أهل بيتي «: ه أّنه قالعلي اهللاو عنه يؤثر صىل 
 .  عدوله، ينفون عنه حتريف الغالني، و انتحال املبطلني، و تأويل اجلاهلني

 و كيف ينفي ذلك من ال علم له باملقايسة و مجع األشباه؟ و من هو عن النظر بمعزل؟
و فسد، لبحّق احلّق  و ترك الفكرة و التدبري للجمع بني ما صّح ! و من دينه السكوت؟

 .و يبطل الباطل
لتعلموا أن القوم الذين عنوا بالفقه و التمييز و التدبري ]  و قد كشفنا الستار عن احلّق [

هم أهل احلّق و النظر، فأّما من ال متييز عنده بني باطل من حّق كيف يعلم من أفرط و 
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عليه و سلم أّنه  اهللاو يف كل ذلك يؤثر عنه صىل ! غال، و تأويل من قّرص و أخطأ؟

 :قال
إذا أتاكم عنّي حديث فامحلوه عىل أحسن وجوهه و ظنّوا به الذي هو أزكى و أهدى «

 .»و أتقى
  فكيف حيمله عىل أحسن وجوهه من ال خيطر الفكرة فيه عىل قلبه؟ و من قد حّرم

إىل  فهذه هي الفرقة احلاملة للفقه!!! النظر عىل نفسه و شأنه تصحيح اخلرب لسامعه؟
: اهللامن هو أفقه منها، و قّلدت اخلرب رهباهنا، و انقادت لكربائها و يف أشباههم يقول 

ِمُل َأْسفاراً « امِر َحيْ َُذوا َأْحباَرُهْم َو ُرْهباَهنُْم َأْرباباً «] 62: اجلمعة/ 5[» َكَمَثِل اْحلِ » و اختَّ
َأَطْعنا ساَدَتنا «: ذين قالوابالطاعة هلم و االنقياد لقوهلم و هم ال: أي]. 9: التوبة/ 31[

بِيَال   :].األحزاب/ 67[» َو ُكَرباَءنا َفَأَضلُّوَنا السَّ
فارجعوا إىل النظر عن قريب ما دمتم يف فسحة التمكني، و فّكروا يف فضائل أمري 
املؤمنني جتدوا ما قلنا بّينا، و ال تؤثروا الغفلة، و متيلوا إىل اجلهالة، فإّن باملعرفة يعبد 

ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعىل«: قال]  حيث[عّز و جّل  اهللا، و إىل النظر و التدّبر دعا اهللا   َأ َفال َيَتَدبَّ
ُسوِل َو إِىل«: و قال]. 47: حممد/ 24[» ُقُلوٍب َأْقفاُهلا وُه إَِىل الرَّ ُأوِيل اْألَْمِر   َو َلْو َردُّ

ِذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه مِ  االستنباط، و  اهللافقد مدح ]. 4: النساء/ 83[» نُْهمْ ِمنُْهْم َلَعلَِمُه الَّ
عّلة االستنباط التدّبر و النظر، فمن مل يتدّبر مل يستنبط، و من مل يستنبط مل يعلم، و من 
مل يعلم مل يوّفق، و من مل يوّفق شّك و جهل، و من جهل مل خيش رّبه، ألّنه ال خيشاه إّال 

 ].35فاطر / 28[» ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلامءُ  اهللاإِنَّام َخيَْشى «: من عرفه لقوله
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/ 65/ و نحن قابلون ملا يف أيديكم من الرواية، و راضون بام أسندتم من مشهور

عليه و سلم يف عّيل و أيب بكر، لتعلموا أّن عّلة ما  اهللاصىل  اهللاحلديث إىل رسول 
 .قلتموه اهلوى ال األثر، و البدعة ال السنّة

 ]. صنّف بعض مفرتيات شيعة آل أيب سفيان يف شأن الشيخنيتفنيد امل[
فأّي سنّة قامت بأّهنام عن عّيل ابن أيب !!! إّن من السّنة تفضيل أيب بكر و عمر: قد قلتم

؟ و اجلامعة يف هذا مضطربة، فأوقفونا عىل شهادة معروفة، و أوضحوا   طالب أفضل
 .دعوى هذه السنّة التي بانت بالبدعة

 .»]أهل اجلنّة[سّيدا كهول «: عليه و سلم اهللاقول النبّي صىل ] منها: [فإن قلتم
يف املعنى، و أسلم من خطأ ]  منه[فقد عارض هذا من خربكم ما هو أقوى : قلنا

سّيدا شباب أهل اجلنّة و أبومها خري ] مها[« : التأويل و هو قوله يف احلسن و احلسني
 .»منهام

مدخال ألّنه ]  فيه[ا للشبهة فيه مساغا، و خلطأ التأويل فنظرنا يف احلديث األول فوجدن
 .ليس يف اجلنّة كهل

شبابا، ]  كلهم[و هذا ال يدخل فيام قلنا يف قوله يف احلسن و احلسني إذ كان أهل اجلنّة 
من يف اجلنة تقديام ]  كل[فإذا ثبت أن أهل اجلنة شباب دون كهول فقد قّدمهام عىل 

 .واضحا
 .ا يوجب أّن اخلرب عاّم و لو أراد به اخلصوص مل يكن لالستثناء معنىو استثناؤه أبامه

سّيدا كهول أهل اجلنّة إخبارا بأّنه يكون يف اجلنّة كهول و لكن : مل يرد بقوله: فإن قلتم
 .سّيدا كهول أهل اجلنّة جمازا: ملّا كانا يف وقت القول كهلني جاز أن يقول
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لك الوقت كهال فيكون قد دخل فيه كهول من فهذا خرب يدخل فيه من كان يف ذ: قلنا

باحلرضة دون من مل يكن يف ذلك الوقت كهال، فعّيل بن أيب طالب مل يكن يف ذلك 
 .الوقت كهال فيكون يف اخلرب داخال 

هذا قد جيب عليكم متى سّلمنا دعواكم و تركنا االستقصاء عليكم يف خربكم؛ فنحن 
فأّما تأولتم . ويل فيام رويتم يف أيب بكر و عمرإذا نظرنا فيام ذكرتم احتجتم إىل التأ

 .فسّلمنا لكم التأويل أوهدناكم أّنه ليس فيه عىل قولكم دليل
أدّل عىل التفضيل و » سّيدا شباب أهل اجلنّة: فقد ثبت بام رشحنا و وصفنا أّن قوله

أوىف بالعموم مما يدخله الطعن عند القياس، و احتجتم يف تصحيحه إىل استعامل 
  تأويلال
عليه و آله و سلم بني املهاجرين و األنصار،  اهللاصّىل  اهللابيان إمجايل يف مؤاخاة رسول [

 ].عليهام اهللاثّم بينه و بني عّيل صلوات 
ثّم فّكروا يف حديث املؤاخات و ما فيه من الداللة الواضحة، إذ مّيزهم عىل قدر 

يكن أحد أقرب من فضل أيب بكر فلم    منازهلم، ثّم آخا بينهم عىل حسب مفاضلتهم
من عمر فلذلك آخا بينهام، و أشبه طلحة الزبري  و قربت منازهلام، لذلك فآخى بينهام، 

 .و كذلك فعل بعبد الرمحن بن عوف آخا بينه و بني عثامن
 .إّنام أّخرتك لنفيس أنت أخي و صاحبي: ثّم قال لعيلّ 

عّيل، و ال أوىل بمواخات النبّي منه، فلم يكن فيهم أحد أشبه بالنبّي عليه السالم من 
فاستحق بمواخات النبّي عليه السالم لتقدمه عىل القوم، و كانت مؤاخاة عيل أفضل 

 .من مؤاخاة غريه لفضله عىل غريه
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عليه و آله  اهللاصىل  اهللاحديث الغدير املتواتر بني املسلمني، أو قطعة من خطبة رسول [

و  اهللااس بمنزلة عّيل عّيل عليه السالم من رسول يف إعالم الن» غدير خم«و سلم ب 
 ]. عليه و آله و سلم اهللانصبه علام للناس و مفزعا هلم بعد وفاته صىل 

» من كنت مواله فعّيل مواله«: »غدير خمّ «له يف ]  عليه و آله و سلم اهللاصىل [ثّم قوله 
ال منزلة أقرب إىل النبّي صىل  إبانة له منهم، و تقريبا له من نفسه؛ ليعلموا أّنه]  يكون[

 .عليه من منزلته اهللا
إنام قال ذلك النبّي عليه السالم يف والء النعمة، و معنى احلديث يف زيد : فإن قال قائل

بن حارثة ألّهنام قد كانت بينهام مشاجرة، فاّدعى عّيل بن أيب طالب والء زيد ابن 
فعّيل   من كنت مواله«: السالم فقالحارثة، و أنكر ذلك زيد  فبلغ ذلك النبّي عليه 

 .  يف والء العتق] فيكون ذلك إذا[» مواله
ما ذكرتم، / 66/ ليس ملا ذهبتم إليه معنى يصّح ألّن أول احلديث و آخره يبطل: قلنا

أ لست : فقال]  عليه و آله و سلم خطب الناس اهللاأّنه صىل [ألّنه ذكر يف أّول احلديث 
من : فقال. ّم بىلالله: كّل مؤمن و مؤمنة؟ قالوا]  من[هم؟ و أوىل باملؤمنني من أنفس
 .كنت مواله فعّيل مواله

فال يكون من البيان يف نفي ما قلتم أوضح من هذا، ألّنه قد نّص عىل املؤمنني مجيعا 
  عىل كل مؤمن و مؤمنة، ثّم أقامه يف   بقوله، و دّل عىل إبانة عّيل من الكّل بمولوّيته

عليه  اهللاهم مقامه، و أعلمهم أّن تلك لعّيل فضيلة عليهم كام كانت له صىل التقديم علي
 .و سلم فضيلة تأكيدا و بيانا ملا أراد من قيام احلّجة، و نفي تأويل من تأّول بغري معرفة
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و لو كان ذلك من النبّي عليه السالم عىل طريق الوالء و امللك لكان العباس بذلك 

 .عليه و سّلم منه اهللاإىل النبّي صىل  أوىل من عّيل ألّنه أقرب
 :يدّل عىل أّن ذلك مل يكن ملا ذكروه من العّلة و هو قوله] أيضا[و آخر احلديث 

عىل [من تقّدمه ]  ه[و هذا كّله يدل عىل ما قلنا » ّم وال من وااله و عاد من عاداهالله«
] عليه و آله و سلم إنام اهللا أّن النبّي صىل[يف الدين، و تفضيله عىل العاملني، و ]  الناس

بأّنه ال يكون منه تغيري و ال تبديل، و أّن حاله واحدة، مّتصلة عداوته ]  لعلمه[اختاره 
 .  ، و واليته بواليته، كام اّتصل ذلك من النبّي عليه السالماهللابعداوة 

يف  لتعلموا أن النظر]  و قد ذكرنا من مدلول احلديث ما يلفت نظركم إىل احلّق [
عنه من املؤمنني  اهللاحلديث يوجب أّن النبّي إّنام أراد هبذا احلديث إبانه عّيل ريض 

 .  مجيعا، و إعالمهم أّن منزلته يف التفضيل عليهم، و التقدم هلم بمنزلته عليه السالم
ففّكروا يف هذا احلديث فام أبني دالئله، و أوضح حّجته و تأكيده، و ما أعجب قّوته 

 .فيه من مجيع أسبابه و معانيه عند النظر
]  عليه و آله و سلم اهللامن النبّي صىل [له عند ما سمع  -قول عمر]  فّكروا أيضا يف[و 

يا ابن أيب طالب أصبحت موالى و موىل كل مؤمن و ]  لك[بخ بخ : -هذا احلديث
 .مؤمنة

ّكني و فهذا حديث يؤّكد بعضه بعضا؛ و يشهد بشهادة واحدة، و ينفي حتريف الّشا
 .املقّرصين، و يوجب قول أهل العلم و اليقني

مواله   من كنت«: إّن معنى احلديث إنام هو يف الوالية، فمعنى قوله:   و قد قال قوم
َمْوَىل  اهللا  ذلَِك بَِأنَ «: اهللاعىل ذلك قول    و يدّل . من كنت ولّيه فعّيل ولّيه: »فعّيل مواله
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ِذيَن آَمنُوا َو َأنَّ الْ  هبذه الوالية  اهللافإّنام أراد ] 47: حممد/ 11[» َهلُمْ   كافِِريَن ال َمْوىلالَّ

ألّنه أراد منها الرئاسة و اإلمارة، و لو كان يريد [فخّص عّيل بن أيب طالب هبذه الكلمة 
املؤمنون مجيعا يف معنى ]  كان[و ] منها غري الرئاسة و اإلمارة من مثل املحّبة و النرصة

مل يكن وجه لتخصيصه [داخلون ألهنم هللاّ و لرسوله موالون ] ا التفسريهبذ[الوالية 
و ]  هللاّ[كام خّصت األنصار باسم النرصة، و املؤمنون مجيعا يف معنى النرصة ] علّيا هبا

 .  لرسوله داخلون
بداللة اّول احلديث ألّن    و هذا أيضا خطأ من التأويل]:  قال أبو جعفر اإلسكايف[

  يدّل ] و هذا[» أوىل باملؤمنني من أنفسهم و بكل مؤمن و مؤمنة؟أ لست «: قوله
 216: املعيار و املوازنة، ص

أّنه مل يرد بذلك الوالية ألّن هذا املعنى ال جيوز أن يكون هلم ألّن الولّيني كّل ]  عىل[
 .  واحد منهام موىل صاحبه

إجياب أّن » أنفسهم؟أ لست أوىل بكل مؤمن و مؤمنة؟ و أوىل باملؤمنني من «: و قوله
للنبّي عليه السالم عليهم يف ذلك ما ليس هلم يف التقدمة، و كذلك عّيل موالهم أّنه 
أوىل هبم من جهة التقدمة ألّن آخر الكالم عىل أّوله مردود، فمن أراد أن يدخل يف آخر 

 نفاه أول احلديث، و من أراد أن يدخل يف أوله معنى]  ه[احلديث معنى يزيل ما قلنا 
نفاه آخر احلديث، فاحلديث يشهد بعضه لبعض بام قلنا، و يوجب ]  ه[غري ما وصفنا 

 .احلّجة الواضحة بام إليه ذهبنا 
و الوالء يف العتق،    فإذا كنتم قد أبطلتم من معنى احلديث والية الدين: فإّن قال قائل

 .فليس ملا ذهبتم إليه معنى
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همتم ألّن أّول احلديث فيه ذكر كل مؤمن و قد أوضحنا لكم معنى ثالثا لو ف: قلنا هلم

مؤمنة، فيعلم أّنه مل يرد بذلك زيد بن حارثة إّال بدخوله يف اسم اإليامن، و ما يف آخره 
 .من ذكر العداوة و الوالية

الوالية ألّن هذه منزلة النبّي / 67/ »أ لست أوىل بكّل مؤمن و مؤمنة«: و مل يرد بقوله
و الوالية هلم هم هبا موصوفون، فتلك    ت ألحد من املؤمننيعليه و سلم ليس اهللاصىل 

 .منزلة عّيل بن أيب طالب
 و بام استحّق عّيل بن أيب طالب هذه املنزلة؟: فإن قال قائل

وقفناكم و ] أ[بام استحّق عّيل بن أيب طالب هذه املنزلة بعد ما : إّن قولكم: قلنا له
املنزلة و أبانه هبذه الفضيلة هتمة و سوء ظّن  عرفتم أّن النبّي عليه السالم أنزله هذه

مل يفعله    قمن بذلك]  ذلك[النبّي عليه السالم ]  به[بالنبّي عليه السالم، ألّن الذي فعل 
  فيبني اهللاإّال باالستحقاق، و ألّن النبّي عليه السالم مل يكن بالذي يتقّدم بني يدي ]  به[

، فهذا من قولكم اهللاهره هذه الشهرة إّال بأمر من عّيل بن أيب طالب هذه البينونة و يش
 .هتمة فإن أقمتم عليه بعد البّينة كفرتم

حيتمل ما قلتم من التقدمة و » من كنت مواله فعّيل مواله«: فدّلونا عىل قوله: فإن قالوا
ذلك ما ال يستنكر يف كالمهم و تعاملهم، قد يقول الرجل : اإلبانة يف اللغة، قلنا

أراد تقديمه و تفضيله عىل نفسه؛ فالن موالي يريد بذلك أّنه سّيدي و  للرجل إذا
 .املتقدم عّيل و البائن منّي
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و املوىل قد يكون يف اللغة عىل طريق الوالية و عىل طريق الوالء يف العتق و عىل طريق 

من    هذه الوجوه الثالثة فبطل الوجهان] اللفظ[السؤدد و اإلبانة يف الفضل، و احتمل 
 .حلديث و ثبت الثالث و هو ما قلناا

عىل إّنا قد بّينا استحقاق عّيل هلذه املنزلة من النبّي عليه السالم بام قد ذكرنا من مناقبه و 
فضائله؛ فله عيل مجيع املؤمنني التقدمة يف السؤدد، و الفضل بام له عليهم من النعمة و 

و سّلم موىل املؤمنني مجيعا بالّسؤدد ألّن عليه  اهللاو ذلك ألّن النبّي صىل    املنّة و الرشف
به ختّلصوا من الضالل و دخلوا يف نعمة اإلسالم حّتى استنقذهم بدعائه و أمره و 

 .قيامه و صربه يف ساعات اخلوف و الضيق من شفا احلفرة و معاطب اهللكة
و و لعّيل الفضل عليهم بذّبه عنهم بسيفه، و قيامه باالصطالء بحروب عدّوهم منّة 

نعمة استحّق هبا عليهم السؤدد و التقّدم، ألّنه قّوى بذلك عزائمهم، و أزال الشكوك 
بفعله عنهم، و ثّبت يقينهم، و حاما عن أنفسهم و أمواهلم يف مواقف مشهورة قد 

 .ذكرنا بعضها
ثّم حفظه ملا جاء به النبّي عليه السالم من الدين و السبق، و عنايته بذلك ينّبه عاقلهم 

م جاهلهم، و يقيم احلّجة عىل معاندهم، و سنذكر فضله عليهم يف العلم يف و يعلّ 
 .موضعه

عليه و آله و سلم مجيع ما له من شموخ  اهللاصىل  اهللاحديث املنزلة، و إعطاء رسول [
املقام و علّو املنزلة لعّيل غري النبّوة و الرسالة فإّهنا مقصورة عليه، و منتهية إليه، و ال 

 ]. عليه و آله و سلم اهللاصىل  اهللافيها، فإّنه ال نبّي بعد رسول حّظ لعّيل 
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أنت مّني بمنزلة «: يف غزوة تبوك]  عليه و آله و سلم اهللاصىل [قوله ]  فّكروا يف[ثّم 

فمنازل هارون من موسى معروفة، أّوهلا أّنه »  هارون من موسى إّال أّنه ال نبّي بعدي
أّنه املقّدم عند موسى عىل : أخوه يف النسب، و الثالثة]  أّنه[ النبّوة، و الثانية  رشيكه يف

مجيع البرش، و هذه هي التي وجبت لعّيل بن أيب طالب، و هي منزلته من النبّي عليه 
 .  السالم

أنت منّي :] له[إّن النبّي عليه السالم خلف علّيا يف بعض غزواته؛ فقال : فإن قال قائل
 .الفة، و مل يرد هبذه التقدمةبمنزلة هارون من موسى يف اخل

ال يكون هلذا الكالم معنى إن مل يكن معه التفضيل و التقدمة، و لو أمكن أن : قلنا هلم
تدّل عىل التفضيل و التقدمة، أمكن أن يعني الوالية و ] ال[يعني هبذا اخلالفة التي 

ك ولّيي، و إنّ : أنت مّني بمنزلة هارون من موسى يف الوالية؛ أي: اإلنسانية، فيقول
 .إّنك إنسان مثيل كام كان ذلك يف هارون و موسى، و هذا ما ال حيتمل هذا الكالم

و ال يعنيه من له معرفة بام يقول ألّن قائال لو قال لرجل أنت منّي بمنزلة النبّي عليه 
السالم يريد يف الوالية و اسم اإليامن، لكان خمطئا ألّنه أتى بالكالم الداّل عىل الفضل 

أنت عندي بمنزلة ولدي، . ن الوالية و اإليامن؛ و كذلك لو أن رجال قال لصاحبهدو
أنت عندي بمنزلة ولدي يف : علمنا أّنه يريد يف الفضل و املحّبة، و ال جيوز أن يقول

أدخلك منزيل ألّنه قد يدخل منزله من ال يعرف عبده من أبيه، و هذا / 68/ أن
 .قدم يف املحّبة الكالم داّل عىل قرب املنزلة و الت

قول النبّي عليه ]  ه[فقد بان خطأ تأويلكم، و ممّا يؤّكد خطاؤه، و يوجب ما قلنا : قلنا
 .السالم
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ء السنن التي ال  و إنام ذكرنا من احلديث ما ال تدفعونه و ال تنكرونه ألّنه جاء جمي

أسبابه يمكن دفعها، فقامت حّجته ظاهرة، و بلغت صّحته و استقامته عند النظر يف 
و تلك آية احلّق، و عالمته أّنه يزداد عند النظر و التفتيش قّوة و بيانا كام يزداد ] بارزة[

 .الذهب عند احلمى جودة و حسنا
التي رويتم يف أيب بكر و عمر فيام ]  من األحاديث] ها[فأين هذه األحاديث التي ذكرنا 

 .أوجبتم التقّدم هلام عىل الصّديق األكرب
ما اختلقه شيعة بني أمّية يف شأن أيب بكر و عمر، ثّم تعقيبه بذكر ملع من إبطال بعض [

لذكرها أقالم  اهللافضائل أمري املؤمنني عليه السالم التي بّثتها لسان النبّوة، و أجرى 
 ]اجلامعة

وضعت يف كّفة، و وضعت أّمتي يف كّفة «: و رويتم عن النبّي عليه السالم أّنه قال
 .»بكر فرجح، ثّم وضع عمر فرجح و رجح فرجحت، ثم وضع أبو

عليه ألّنه رجح  اهللافأوجبتم لعمر هبذا احلديث الرجحان عىل أيب بكر و حممد صىل 
 .فهذا من احلديث الذي يعلم باطله عند سامعه! مرتني؟؟

 .»لو مل أبعث فيكم لبعث عمر«: عليه أّنه قال اهللاو رويتم عن النبّي صىل 
 .يبعث نبّيا قد أرشك و كفرأن  اهللافليس من حكم 

فأوجبتم له التقدمة عىل عّيل بأمر قد » لو نزل فيكم عذاب مل ينج إّال عمر«: و قلتم
 .تقّدم فيه عىل أيب بكر و النبّي عليه السالم

 اهللاإّن النبّي عليه السالم قال ذلك تصويبا لرأيه يف أرسى بدر، و قد رأى عبد : و قلتم
 .ابن رواحة مثل رأيه
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 :د رويتم يف حديث آخر ما ينقض هذا مع ما فيه من وضوح اخلطأو ق

و رويتم أّن النبّي عليه السالم شّبة أبا بكر يف رأيه بعيسى بن مريم و إبراهيم عليهام و 
و صّدقتم   كيف قلتم[كيف يأخذ العذاب من أشبه عيسى و إبراهيم عليهام السالم؟ و 

 مجيع الرأيني صواب؟]  أنّ 
ّم أعّز اإلسالم بأيب جهل بن هشام، أو الله«: نبّي عليه السالم أّنه قالو رويتم عن ال

و هذا غري جائز كاألّول ألّنه يف العقول !!! فسبقت الدعوة لعمر» بعمر بن اخلطاب
أن ال يستنرص كافرا  و ال يستغفر  اهللاباطل، ألّن من حكم  اهللامستنكر، و يف حكم 

ا َلنَنُْرصُ «: ملرشك، لقوله ْنيا إِنَّ ِذيَن آَمُنوا ِيف اْحلَياِة الدُّ و ]. 40: غافر/ 54[» ُرُسَلنا َو الَّ
كَِني َو َلْو كاُنوا ُأوِيل ُقْربى«: قال ِذيَن آَمنُوا َأْن َيْسَتْغِفُروا لِْلُمْرشِ »  ما كاَن لِلنَّبِيِّ َو الَّ

 ].9: التوبة/ 113[
ما بلغه أبو جهل، و تلك  اهللاب و رسوله و الكفر اهللاو ال نعلم أحدا بلغ من عداوة 

حاله كانت إىل أن مات، فكيف يدعو له النبّي عليه السالم هبذه الدعوة، و يبدأ به قبل 
 !!.اللعنة و اخلذالن؟ اهللاو هو ممن استحّق من ! عمر؟

؟ اهللاأم كيف يتقدم النبّي عليه السالم فيدعو ملرشك بمثل هذا الدعاء من غري أمر من 
يعلم أّن أبا جهل ممن يزداد عىل طول األّيام كفرا  اهللافكيف و ]  ه[ك بأمر و إن كان ذل
 اهللابالدعاء له نّصا؟  و من حكم  اهللافكيف يأمره ! ، و ال يتوب أبدا؟اهللاو ال يراقب 

 .أن ينرص من نرصه، و يعّز من أطاعه
عليه و  اهللاصىل  اهللافهذا من احلديث الذي ال شبهة يف خطائه، و أّنه تقّول عىل رسول 

 .سلم
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عليه  اهللافأين هذه األحاديث من األحاديث التي رويتم يف عّيل بن أيب طالب صلوات 

 !!.يف الشهرة و الداللة، و مضّيها عند النظر عىل االستقامة و الصّحة؟
من آذى علّيا فقد آذاين و من آذاين فقد «: ممّا رويتم من قوله عليه السالم]  هذه[فأين 
 .  و من فارق علّيا فقد فارقني اهللافقد فارق  اهللاو من فارقني »  «اهللاآذى 

 .» يقتله خري أّمتي بعدي«: و قوله يف ذي الثدية
فجاء » ]من هذا الطائر[ّم جئني بأحّب خلقك إليك يأكل معي الله«: و حديث الطري

 ] . فأكل معه[عّيل 
به و فضائله الداّلة عىل تقديمه لطال ذلك و لو آثرنا أن نذكر مجيع ما يف اآلثار من مناق

و كثر، و إنام ذكرنا من ذلك مجال، تنبيها لكم عىل خطائكم و اّتباعكم أهواءكم بغري 
 .علم و ال حّجة

/ فالتمسوا ذلك بالتدّبر -دون ما قلتم من الرواية -فإن أردتم معرفة اهلدى فيام قلنا
معرفة ذلك بالنظر و اجلواب و املسألة و إن التمستم ]  يف شأن عيلّ [ملا رويتم / 69

 .كفاية و حّجة]  ه[كان يف بعض ما ذكرنا 
يف أن اإلمام أمري املؤمنني عّيل بن أيب طالب عليه السالم كان قد فاق العاملني زهدا و [

صربا و عبادة؛ و كان أزهدهم يف الزخارف الدنيوية و أصربهم عند اهلزاهز و الشدائد 
 ]و مقام العبودية اهللاملناجاة مع و أعبدهم يف ساحاة ا

ثّم ارجعوا إىل النظر يف الزهد، و درجته لتعلموا أّن عّيل بن أيب طالب قد برز عىل 
 .  الزاهدين بزهده و صربه، و سبق العابدين بعبادته
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مسكينا و يتيام و أسريا  و كان من املؤثرين عىل  اهللافكان ممّن يطعم الطعام عىل حّب 

 .كانت هبم خصاصة أنفسهم و إن 
 .و كان من الكاظمني الغيظ، و العافني عن الناس

 .و كان من الصابرين عىل البأساء و الّرضاء
عليه   و مل تدع   اهللاو كان ممّن قسم بالسوّية، و عدل يف الرعّية، و مل يرزأ شيئا من مال 

ِذيَن  اهللاُكُم إِنَّام َولِيُّ «: زّلة، و ال هتمة و ال تكّرب و ال محّية، و فيه نزلت َو َرُسوُلُه َو الَّ
كاَة َو ُهْم راكُِعونَ  الَة َو ُيْؤُتوَن الزَّ ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ تصديقا ] 5: املائدة/ 55[» آَمنُوا الَّ

واليته  اهللاإذ قرن » من كنت مواله فعّيل مواله«: عليه و سلم اهللاصىل  اهللالقول رسول 
ا «: و فيه نزلت.  بوالية رسوله َأ َفَمْن كاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن كاَن فاِسقًا؟ ال َيْسَتُووَن، َأمَّ

اِحلاِت َفَلُهْم َجنَّاُت املَْْأوى ِذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ ِذيَن   الَّ ا الَّ ُنُزًال بِام كاُنوا َيْعَمُلوَن، َو َأمَّ
 ].32: السجدة/ 20[» َفَسُقوا َفَمْأواُهُم النَّارُ 

 :قال]  أنفقه عليهم ثم[اجتمع عنده مال من مال املسلمني  و كان إذا
  و كّل جان يده إىل فيه     هذا جناي و خياره فيه

 ] ذكر أعمدة من شوامخ علّوه و عظمته و كظمه الغيظ و صربه[
و بلغ من كظمه الغيظ ما رأيتم من صربه عىل اخلليفتني، و ما كان من مشاركته هلم يف 

حينام كانا يراجعان إليه عند ضيق خناقهم و عجزهم [ الرأي األمر، و مؤازرهتم عىل
 ]. عن تدبري ما ابتليا به

 .و قد علمتم أّهنام مل يشاوراه يف عقد اخلالفة، و مل يقطعاه قطيعة، و ال وّلياه والية
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من الرغبة ]  برز هلم[فقد تعلمون ما ظهر من حرص قوم عىل الوالية، و ما كان 

لتعلموا أّن عّيل بن أيب طالب مل يكن غضبه و ال ]  ّكركم هبذه احلقائقو إّنام أذ[الشاملة  
، و يسلم ما دامت له اهللارضاه إّال هللاّ تعاىل، يغضب إذا عيص رّبه، و يرىض إذا أطيع 

اإللفة، و يعني عىل اجتامع الكلمة، و يكظم ما سوى ذلك ممّا يناله يف نفسه خاّصة، 
 .دون الدين

يفد ذلك   دعواها فلم]  عىل[يف فدك، و شهد عّيل ] با بكر و عمرأ[فقد نازعت زوجته 
من ] من أيب بكر و عمر[عند ما ظهر    فصرب عىل مّر احلّق ] يف اسرتجاع فدك إليها[
ثّم وّيل األمر فأمىض ذلك عىل ما ] عليها[احلكم ]  احلرص البالغ و العزم القاطع عىل[

 .  مل يزل
ّمله عن حاسديه و معانديه و عدم تعّرضه ذكر صفحة من صفحات صربه، و حت[

 ]. هلم
و بلغ من صربه أّنه قعد عن خالفته قوم فلم حيبسهم و مل يكرههم، و تكّلموا فلم 
يعاقبهم، و مل ينفهم، و وّالهم ما توّلوا و مل يفعل هبم كام فعل من ذكرتم بسعد بن 

ربذة، و ما فعل بعّامر و ابن عبادة  و كام رويتم من نفي عثامن بن عّفان أليب ذّر إىل ال
 .مسعود و غريهم

 ]. ذكر نبذة من عوامل عفوه و غفرانه، و غّضه عّمن أساء إليه و ظلمه[
 .و بلغ من عفوه أّنه يوم احلكمني كان يف يده أرسى من أهل الشام فخّىل سبيلهم

 .و منعوة املاء و مل يمنعهم
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م، و ال تغنموا أمواهلم، و ال أن ال تقحموا منازهل: و نادى يوم اجلمل عند الطعن

 .  نتبعوا املوّيل منهم
ذكر أشّعة من أنوار إفضاله عىل املعدمني، و إيثاره إّياهم عىل نفسه و أهل بيته [

 ]. الطاهرين
و هو سهم ذي  -ء و بلغ من تفضله و إيثاره عىل نفسه، أّن عمر سأله سهمه من الفي

 .ه تفّضال و كرما ليعود به عىل املسلمني فجادهلم ب -القربى
 :ذكروا أّن علّيا قال يوما لفاطمة: و ممّا حيّقق ذلك ما يؤثر عنه من حديث املقداد

ء إّال  يا أبا احلسن ما عندنا منذ ثالث، يش اهللاال و : ء تطعميني؟ قالت هل عندك يش
ي إّين ألستحي: فهّال أعلمتيني؟ قالت: قال هلا! ء أؤثرك به عىل نفيس و عىل ابنّي  يش

 !!من رّيب أن أكّلفك ما ال تقدر عليه
من عندها فتحّمل دينارا أخذه قرضا فتلقاه املقداد نصف النهار، و قد ]  عيل[فخرج 

ما أخرجك يف هذه احلال و : وضع املقداد كّمه عىل رأسه من شّدة احلّر، فقال له عيلّ 
ي يا أبا احلسن و ال خّلن: قال. لتخربين: قال. خّلني و ال تسألني: أراك كاحلريان؟ قال

/ 70/ قال. يا أخي إّنه ال يسعني أن أخّليك، و ال يسعك أن تكتمني: قال. تكشفني
خرجت من منزيل هاربا عىل وجهي و ذلك ألّين رأيت صبياين ينضاغون جوعا  فلم 

 .يقو عىل ذلك صربي
عّيل إىل  ثّم مىض. ما أخرجني إّال ما أخرجك: فأخرج عّيل الدينار فدفعه إليه، ثّم قال

 .املسجد
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عليه السالم من صالة املغرب خرج من املسجد، و ركض علّيا  اهللافلّام فرغ رسول 

هل : برجله و أّتبعه عّيل فوقف عىل باب املسجد، فلّام حلقه قال له النبّي عليه السالم
و قد علمت أّين مل أخّلف يف منزيل . فكرهت أن أقول نعم: عندك عشاء؟ قال عيلّ 

نعم، فنميض معك، و إّما أن : تقول]  أن[إّما : فقال يل. ال: استحييت أن أقولشيئا، و 
فمىض هو و عّيل إىل منزل فاطمة، . اهللانميض يا رسول : فقلت: قال. ال فندعك: تقول

فأخرجت إليه مائدة : قال. هايت ما عندك يا فاطمة: فلّام دخل قال النبّي عليه السالم
فنظر إليها عّيل نظرا و أحّد . ن منه لونا، و ال أطيب رحياعليها طعام طّيب مل أر أحس

و كيف ال يكون كذلك و قد زعمت : قال. ما أشّد نظرك يا أبا احلسن: النظر، فقالت
 :فقال له النبّي عليه السالم. ما كذبتك اهللاو : فقالت. ء عندك أّنه ال يش

 لزكريا عليه السالم، و بدل دينارك، احلمد هللاّ الذي جعلك مثال اهللاهذا رزق من 
ا املِْْحراَب َوَجَد ِعنَْدها ِرْزقًا قاَل «: جعلها مثال ملريم يا َمْرَيُم َأنَّى : ُكلَّام َدَخَل َعَلْيها َزَكِريَّ
آل / 37[» َيْرُزُق َمْن َيشاُء بَِغْريِ ِحساٍب  اهللاإِنَّ  اهللاُهَو ِمْن ِعنِْد : َلِك هذا؟ قاَلْت 

 :] .عمران
غ من صربه ما إن كان اجلوع إذا اشتّد به و أجهده خرج حّتى يؤّجر نفسه يف سقي و بل

املاء بكّف متر ال يسّد جوعته و ال خّلته، فإذا أعطي أجرته مل يستبّده به وحده حتى يأيت 
 .  عليه و سلم، و به من اجلوع مثل ما به، فيشرتكان مجيعا يف أكله اهللاصىل  اهللابه رسول 

و لقد أخرج !! قيمة قميصه ثالثة دراهم، و نفقته يف كّفه] ظ[ذه إّال له؟ فأين مثل ه
 .  من يشرتي هذا منّي، فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته: يوما سيفه فقال

 فهل ترون أحدا من الصحابة بلغ هذه املنزلة؟
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 :قتلتهم؟ و دعا بالوكالء فقالوا: و ملا فرغ من حرب اجلمل دعا بالعرفاء، فقالوا

 اهللاختّوفوين؟ هذا قمييص من نسج أهيل، و هذه نفقتي يف كّمي، و  اهللاب: تلتهم؟ فقالق
   إن خرجت بغري ما دخلت إّين إذا ملن الظاملني

ثواقب شواهد زهده و تواضعه و كالمه عليه السالم يف نعت الكّملني من الشيعة و [
 ]. لّية ما خّلفه من ثيابهو بيان ما. عليه و آله و سلم اهللاصىل  اهللاأصحاب رسول 

و يروى أن قوما تذاكروا أزهد أصحاب النبّي عليه السالم عند عمر بن عبد العزيز 
عّيل بن ]  أزهد الناس: [فقال عمر بن عبد العزيز. أبا ذرّ : و قال قوم. عمر: فقال قوم
 . أيب طالب

موالكم شيئا ما رزأت من أ: و كيف ال يكون كذلك، و قد قام فيهم يوما خطيبا فقال
 .  إّال هذه القارورة أهداها إّيل دهقان

فيعطيهم الطعام و جيعلهم الرفقاء، فإذا أخذوا أمكنتهم جاء إىل ] الفقراء[و كان جيمع 
 .  فيجلس فيأكل معهم. نعم: هل أنتم موسعون؟ فيقولون: رفقة منها فقال

مهم قبله، و يكون فمن بلغ هذه املنزلة؟ يف تواضعه و زهده، خيدمهم بنفسه، و يقدّ 
 .دوهنم يف منازهلم

و كان رّبام حرضت الصالة، و قد غسل قميصه، فال يكون عنده غريه فيلبسه قبل أن 
 .  جيّف، فيجّففه و هو خيطب

 فمن بلغ هذه املنزلة يف لباسه؟
 :من أنتم؟ فقالوا: وجهه خرج يوما، فإذا قوم جلوس فقال اهللاو ذكروا أّنه كّرم 
 فام يل ال أرى عليكم سيامء الشيعة؟ اهللاسبحان : فقال. أمري املؤمننينحن شيعتك يا 
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عمش العيون من البكاء، مخص البطون : يا أمري املؤمنني و ما سيامء الشيعة؟ قال: قالوا

من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر األلوان من السهر، عىل وجوههم غربة 
 . اخلاشعني

فلّام سّلم انفتل عن يمينه، ثّم مكث ساعة / 71/ الفجر و ذكروا أّنه صىل يوما صالة
 :  كان عليه الكآبة، ثّم قّلب يده، ثّم قال

لقد رأيت أصحاب حممد عليه السالم، فام أرى اليوم إنسانا يشبههم؛ لقد رأيتهم  اهللاو 
يصبحون صفرا شعثا غربا بني أعينهم أمثال ركب املعزي، قد باتوا هللاّ سّجدا و قياما، 

جّل  اهللاتلون كتاب رّهبم، يراوحون بني جباههم و أقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا ي
 .ثناؤه مادوا كام يميد الشجر يف يوم الريح، و مهلت أعينهم حتّى تبّل ثياهبم

 .ثّم هنض. لكأّن القوم باتوا غافلني اهللاو 
 اهللالعباد إىل  و إنام ذكرنا من سريته امليمونة أشّعات، و من كالمه اجلاذب بأعناق[

لتعلموا أن باالعتبار و الفكرة نال هذه املنازل الرفيعة، و أّنه يزداد عىل طول ]  قبسات
 .األّيام جّدا و تشمريا ال يقّرص و ال يتوانى

عنه إذا أيت بغّلة ماله من ينبع اشرتى الزيت و العجوة و اللحم، فيّتخذ  اهللاو كان ريض 
 .ذلك معروف منه أّيام كان بالكوفة] و[م الناس اللحم و يطع   لنفسه ثريدا يأتدمه

 .و ذكروا أّهنم قّوموا ما خّلف من الثياب فبلغ ثمنها تسعة دراهم
عيادة اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم بالبرصة العالء بن زياد احلارثي و كالمه معه و [

 ].مع أخيه عاصم بن زياد
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فلّام رأى سعة داره    العالء بن زياد احلارثي يعوده و ذكروا أّنه ملا قدم البرصة دخل عىل

 ؟.أنت إليها يف اآلخرة أحوج] و[ما كنت تصنع بسعة هذا الدار يف الدنيا : قال
و بىل إن شئت بلغت هبا اآلخرة تقري فيها الضيف، و تصل فيها الرحم، و تؤّدي فيها 

 .احلقوق، فإذا أنت قد بلغت هبا اآلخرة
 .ري املؤمنني أشكو إليك أخي عاصم بن زياديا أم] العالء[قال 
يا ]:  له[فأيت به، فقال . عّيل به: قال. لبس العبا و ختّىل عن الدنيا: و ما له؟ قال: قال

أحّل لك الطّيبات، و هو يكره أن  اهللاعدّو نفسه أ ما رمحت أهلك و ولدك؟ أ ترى 
 .من ذلك اهللاتأخذها؟ أنت أهون عىل 

 ني هذا أنت يف خشونة ملبسك، و جشوبة مأكلك؟يا أمري املؤمن: قال
فرض عىل أئّمة العدل أن يقّدروا أنفسهم بضعفة  اهللاإّين لست كأنت، إّن ! وحيك: قال

 .  الناس كيال يتبّيغ بالفقري فقره
من أمور الطاهر الزكّي العدل الرّيض، سّيد ]  ه[و تدّبروا ما ذكرنا  اهللافتفّهموا عباد 

م املساكني، و قّوة املستضعفني، و رشيك الفقراء، و أمني الضعفاء، و املؤمنني، و راح
تعب ] و هو[جابر الكسري، و مغني اليتيم، و املساوي بعدله بني القريب و البعيد، 

أيام حياته، منقطع القرين يف زمانه، يف كّل مذكور من فضائله، هو  اهللانصب يف جنب 
و يعدل عليهم كبارا، و يوردهم املناهل  كاألب الرحيم بمن وليه، يغذوهم صغارا،

 العذبة، يكلؤهم بعينه، و يقّدمهم عىل نفسه يف أّيام حياته،
وصّية اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم عند إرشافه عىل اخلالص من دار التعب و [

 ] العناء و حلوقه باملإل األعىل
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مجع ولده و أهله ثّم أقبل عىل  فلّام احترض و أيقن بمفارقة الدنيا، و القدوم عىل رّبه،

 :احلسن ابنه فقال
يا بنّي أنت أوىل باألمر و أوىل بالدم بعدي، فإن عفوت فلك، و إن قتلت، فرضبة 

 .مكان رضبة و ال متّثل
 :أكتب يا بنّي : ثّم قال

وحده ال رشيك  اهللاهذا ما أوىص به عّيل بن أيب طالب، أوىص أّنه يشهد أن ال إله إّال 
حممدا عبده و رسوله، أرسله باهلدى و دين احلّق ليظهره عىل الدين كّله و لو  له، و أنّ 

 .عىل حممد و عىل أهل بيته اهللاكره املرشكون صّىل 
إّن صاليت و نسكي و حمياي و ممايت هللاّ رّب العاملني، ال رشيك له و بذلك أمرت و أنا 

 .من املسلمني
 ]هذا[كتايب / 72/ بيتي و من بلغه ثّم إّين أوصيك يا حسن و مجيع ولدي و أهل

 اهللارّبكم و ال متوتّن إّال و أنتم مسلمون، و اعتصموا بحبل  اهللامن املؤمنني بتقوى 
صالح ذات البني : عليه يقول اهللاصىل  اهللامجيعا و ال تفّرقوا، فإّين سمعت رسول 

 .أفضل من عاّمة الصالة و الصوم
 .عليكم احلساب اهللان و انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم هيوّ 

 اهللاو ال يضيعوا بحرضتكم، فإّين سمعت نبّي    يف اليتامى فال تغّبوا أفواههم اهللا اهللاو 
له بذلك اجلنّة كام أوجب  اهللامن عال يتيام حتى يستغني أوجب : عليه السالم يقول

 .آلكل مال اليتيم النار
 .ريكميف القرآن ال يسبقكم بالعمل به غ اهللا اهللاو 
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 .عليه و سّلم أوىص هبم اهللاصىل  اهللايف جريانكم، فإّن رسول  اهللا اهللاو 
 .يف الفقراء و املساكني فشاركوهم يف معيشتكم اهللا اهللاو 
: رجالن اهللابأموالكم و أنفسكم، فإنام جياهد يف سبيل  اهللايف اجلهاد يف سبيل  اهللا اهللاو 

 .  اهإمام مهدي أو مطيع له مقتد هبد
عليه السالم، ال تظلمّن بني أظهركم و أنتم تقدرون عىل الدفع    يف ذرّية نبّيكم اهللا اهللاو 

 .عنهم
لومة الئم، يكفكم  اهللايف الضعيفني، النساء و ما ملكت أيامنكم، ال ختافّن يف  اهللا اهللاو 

 .اهللامن أرادكم و بغى عليكم، قولوا للناس حسنا كام أمركم  اهللا
األمر رشاركم، ثّم تدعون فال  اهللاترتكّن األمر باملعروف و النهي عن املنكر فيوّيل  ال

 .يستجاب لكم
بالتواصل و التباذل، و إّياكم و التدابر و التقاطع و التفّرق، تعاونوا عىل : عليكم يا بنّي 

 .يد العقابشد اهللاإن  اهللالّرب و التقوى و ال تعاونوا عىل اإلثم و العدوان، و اّتقوا 
 .و أقرأ عليكم السالم اهللاأهل البيت، و حفظ فيكم نبّيكم، أستودعكم  اهللاحفظكم 

وجهه و ّرشف مقامه،  اهللاإليه؛ بّيض  اهللاحتى قبضه » اهللاال إله إّال «ثّم مل ينطق إّال ب 
 .يف حياته و عند موته اهللانفسه، و قام بوصّية  اهللافقد اجتهد يف مرضاة 

 :حلسن ابنه خطيبا صبيحة قتل أبوه يف العرش األواخر من رمضان، فقالفقام ا
 .لقد قتلتم رجال ما سبقه األّولون، و ال يدركه اآلخرون

 :و جعل خامته يف إصبعه السّبابة، ثّم قال
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ما وّرثنا درمها و ال دينارا و ال فضة و ال ذهبا إّال شيئا يف خامتي هذا ما  اهللاإّن علّيا و 

 .ثامئة درهم بقيت من عطائه اّدخرها ليتصّدق هبا يوم فطره، فام هي لنا عدا  ثال
 .فهذه حاله يف زهده، و ما مل أذكره أكثر

ملعات من عدله عليه السالم يف أهله و رعّيته، و قبسات من أقواله و أعامله يف جذب [
 ].تعاىل، و إيصال احلقوق إىل أهلها و وضعها يف موضعها اهللالنفوس إىل 

 .ّم عدله يف سريته و إرشافه عىل عياله يسّوي بينهم يف عطائه، و يوايس بينهم باملهث
]  كان[بني يدي أهل األرض الذين : فقال له» عكربا«و ذكروا أّنه وّىل رجال من ثقيف 

 .و ال جيدون فيك ضعفا ] لتستويف خراجهم و ال جيدون فيك رخصة: اخلراج[عليهم 
فلّام رحت إليه دخلت عليه و ليس بيني و بينه : لظهر قالعد إّيل عند ا: ثّم قال له

و دعا بطينة خمتومة  فأيت هبا، فقلت : جنبه كوز فيه ماء و قدح، قال]  يف[حجاب، و إذا 
أّن فيها   كّل هذا قد نزلت عند أمري املؤمنني يريني جوهرا، و ظننت: عند نفيس

ا سويق فرشب، ثّم سقاين و مل أصرب جوهرا، فكرس اخلاتم ثّم صّب املاء  يف القدح، فإذ
فقال ! يا أمري املؤمنني أبا لعراق تصنع هذا؟ العراق أكثر خريا و أكثر طعاما؟: أن قلت

ء أحفظ مّني ملا ترى إذا خرج عطائي ابتعت منه ما يكفيني، و أكره  إّين لست ليش: يل
أمر هبا فختمت ثّم أن يفنى فيزاد فيه من غريه، و أكره أن أدخل بطني إّال طّيبا ثّم 

 .رفعت
إّين مل أقل لك الذي قلت بني يدي أهل األرض، إّال أّهنم قوم : ثّم أقبل عّيل فقال

به  اهللافانظر ما أمرك به، فإن خالفتني و أخذك    فإذا قدمت عىل القوم/ 73/ خدع
بغّني إذا قدمت عىل القوم فال ت اهللاو إن بلغني خالف ما آمرك به عزلتك إن شاء    دوين
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فيهم كسوة شتاء و ال صيف، و ال درمها و ال داّبة، و ال ترضبّن رجال سوطا ملكان 

 .  درهم و ال تقمه عىل رجليه
و إن رجعت فإّنا مل نؤمر أن : يا أمري املؤمنني إذن أرجع كام ذهبت؟ قال: قلت: قال

 .نأخذ منهم إّال العفو 
 .فرجعت فام بقي عّيل درهم إّال أّديته: قال

و . ول أيب صالح بيت اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم، و إحضارهم الطعام لهدخ[
 ].أ تطعموين هذا الطعام و أنتم األمراء: قوله هلم

ائتوا أبا صالح : و ذكروا أن رجال يكّنى أبا صالح دخل عىل أّم كلثوم بنت عّيل فقالت
 ذا و أنتم األمراء؟أ تطعموين ه: فيها حبوب فقلت) مرقة(فأتوين ب : قال. بطعام
فكيف لو رأيت أمري املؤمنني علّيا و أيت بأترج فأخذ احلسن أترجة منها : قالت

 .  فانتزعها من يده و قسمها بني املسلمني
 .يؤتى بالرمان فيقسمه يف املساجد ]  عليه السالم[و كان 

ان يقول بنصف درهم حلام  و ك] هلا[و كانت له امرأتني؛ فإذا كان يوم أحدمها اشرتى 
ليس اخلري أن يكثر مالك و ولدك، و لكن اخلري أن يكثر علمك، و يعظم : اهللارمحه 

، و إن أسأت، استغفرت اهللاحلمك، و تباهي الناس بعبادة رّبك، فإن أحسنت محدت 
 .اهللا

و ال خري يف الدنيا إّال لرجلني، رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة؛ أو رجل 
 .  تيسارع يف اخلريا

 .  و ال يقّل عمل مع تقوى، و كيف يقّل ما يتقّبل
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 .أنا يعسوب املؤمنني، و املال يعسوب الّظلمة : عنه اهللاو كان يقول ريض 

عنه يقسم ما يف بيت املال، ثّم يكنّسه و يصّيل فيه رجاء أن تشهد له  اهللاو كان ريض 
 .يوم القيامة  اهللاعند 

لوددت أّنني : لعسل، و ما حرض حتى قال بعضهمو كان يدعو اليتامى، فيطعمهم ا
 .كنت يتيام 

قد تأتينا أشياء نستكثرها إذا جاءتنا، و نستقّلها إذا قسمناها، و إّنا : يقول]  كان[و 
 .لنقسم القليل و الكثري

و   خيشع به القلب: عنه اهللاو لقد رئي عليه إزار مرقوع، فعوتب يف لباسه فقال ريض 
 .يقتدي به املؤمن

أّهيا الناس هلّموا إىل مالكم فخذوه، فإّنام أنا لكم : و كان إذا ورد عليه املال يقول
 .خازن

 .ء ثّم يقسمه عىل األمحر و األسود حّتى ال يبقى يش
 .و لقد بلغني أّنه كان يقسم بني املسلمني االبزار يّرصها هلم رصرا 

 .أموره أكثر و أشهرفهذه منازله يف زهده، و سريته يف عدله، و ما مل يذكر من 
عنه؟ فعمر و إن كان زاهدا ]  ه[فهل تذكرون ألحد ممن قّدمتموه عليه مثل ما ذكرنا 

فلم يبلغ هذه الغاية، و مل يرص إىل هذه املنزلة، و قد قّسم عىل غري السوّية، و عزم يف 
 .مرضه عىل السوّية، و كان عليه دين فادح

 .ال، و مل يظهر منه هذه السري و األحكامأبو بكر فلم يمتحن بكثرة األمو] أّما[و 
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إّنام شاع ذلك من فعل عّيل بن أيب طالب ألّنه عّمر و بقي فظهرت منه : فإن قال قائل

 .هذه السري و املناقب، و أبو بكر مل يعّمر و مل يبق
ليس ملا قلتم معنى جيوز يف مقالك، :] نقول له[القائل هذا إن كان معتزلّيا عدلّيا : قلت
ال خيرتم عبدا يعلم أّنه يزداد عند  اهللاإن : ي تعّلقت به فاسد عندك ألّن من قولكو الذ

البقاء خريا، و ال يقطعه عن أمر يعلم أّنه لو بلغ إليه رشفت حاله و أضعفت طاعته، 
 .فام قلت ناقض لقولك

لتني و إن كان قائل هذا جمّربا فاحلّجة عليه قائمة ألّنه ال يدري أن لو بقي يف أي املنز
أن   عنده اهللاألّنه جائز يف عدل !!! كانت تكون حاله، و ال يدري لعّله لو بقي لكفر

عىل أّنه لو كان ممن . يبتديه باخلذالن و الّرش، و ينقله أن لو بقي من اإليامن إىل الكفر
يزداد عىل البقاء طاعة و فضال ثّم مل يبلغه مل تكن منزلته منزلة من بقي حتى فعله و 

/ 74/ اهللاو ليس بجائز أن يكون فاضال بام مل يفعله و مل يبق إليه، فألمر ما دفع ناله، 
عن عّيل ابن أيب طالب و وقاه بلطفه من تلك املحن، و رصف عنه تلك املصائب حّتى 

له فضائل التابعني،  اهللاخلصت له سوابق املهاجرين األّولني و آثار السابقني، و أكمل 
 .يف األّول و اآلخر هاديا مهدّيا طاهرا زكّيابه الدين  اهللافأعّز 

 ففي فضل هذا يقّرص؟ و مثل عّيل بن أيب طالب يؤّخر؟ و عليه يقدم؟
لو ترك اهلوى و التعّصب، و أعمل اإلنصاف و النظر مل خيف عىل طالب فضل  اهللافو 

 .عّيل بن أيب طالب عىل البرش
عىل عّيل بن أيب طالب، ] أحد[ مل يقّدم لو ترك اهلوى من مل ينظر، و قّلد احلرب اهللاو و 

 .لكثرة مناقبه املشهورة يف احلديث و األثر
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إّياه دون  اهللاأو ليس من العجب أن ال يعلم تقّدمه عىل البرش بمؤاخات رسول 

 الناس؟
عليه السالم أّخر لنفسه من ال يقرب من منزلته؟ و قّرص يف  اهللاأ يظنّون أن رسول 

وجهني كان؟ إّما بالبعد و إّما بالغفلة إذا اصطفى لنفسه من غريه بأّي ال! االختيار؟
و كيف ال يقنع الناظرون هبذه اجلملة، و ال ! ممن اختاره؟ اهللاأوىل به منه، و أفضل عند 

إشكال فيها و ال شبهة، و يكّلفوننا تفسري ذلك اجلواب و املسألة ليكشف هلم أّن أخوة 
 طالب كانت لفضله عىل غريه، و أّن منزلته عنده منزلة النبّي عليه السالم لعّيل بن أيب

 .هارون من موسى ليس عىل التقديم له
قد فرغته األخبار و ] واضحة[ما أوضح خطأ من كّلفنا اجلواب يف هذا و املسألة 

 .التمس علم اآلثار ]  كشفها من[
األنبياء صىل  فضيلة اإلمام عّيل بن أيب طالب عليه السالم عىل مجيع البرش بعد خاتم[

عليه و آله و سلم من جهة العلم؛ و تقّدمه فيه من مجيع اجلهات عىل العاملني، و  اهللا
 ].ذكر نامذج من علومه عليه السالم و خطبه؛ منها خطبته املوسومة بالزهراء

 .و نحن ذاكرون بعد هذا تقّدمه يف العلم و فضله فيه عىل اخللق أمجعني بعد النبّيني
و ذلك عىل صنوف . و فروع، و مجلة و تفسري، و فيه تطّوع و فرضو للعلم أصل 

 .شّتى، و أبواب كثرية
أذّهبم عن  اهللاو هو أصل الدين و اإلسالم، فأعلم اخللق ب اهللافأصل العلم، العلم ب

توحيده، و أحسنهم عبارة عنه، و أوصفهم حلدوده و أحكامه، و أقومهم بمحاّجة من 
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املسألة، فالتمسوا علم ذلك يف خطبه لتعلموا أّنه منقطع القرين  باجلواب و اهللاأحلد يف 

 :يف علمه و أّنه نسيج وحده
 :املعروفة: [و هو القائل يف بعض خطبه و هي خطبته الزهراء

 .احلمد هللاّ أمحده و أستعينه و أؤمن به و أتوّكل عليه
ال تقع األوهام له عىل  ء قبله، و اآلخر ال غاية له، عال فدنا، و دنا فعال، األّول ال يش

صفة، و ال تعقد القلوب منه عىل كيفّية، و ال حتيط له بذات، و ال يناله الّتجزئة و ال 
 . يدركه الّتبعيض

هبا من األشياء و بانت    قدرة بان. ء خلق ما كان ء كان، و ال من يش اّلذي ال من يش
 .ألمثالفليست له صفة تنال، و ال حّد ترضب له فيه ا. األشياء منه

كّل دون صفاته حتبري الّلغات، و ضّل فيام هنا لك تصاريف الّصفات، و حار يف 
 .ملكوته عميقات مذاهب الّتفكري، و انقطع دون الّرسوخ يف علمه جوامع الّتفسري

 .  و تاهت يف أدنى أدانيها طاحمات العقول   و حال دون غيبه املكنون حجب الغيوب
اهلمم و ال يناله غوص الفطن، و تعاىل الذي ليس له وقت فتبارك اّلذي ال يبلغه بعد 

 .معدود، و ال أجل ممدود، و ال نعت حمدود 
و سبحان الذي ليس له أّول مبتدأ، و ال غاية منتهى، و ال آخر يفنى، سبحانه هو كام 

 .وصف نفسه
لل فيها حّد األشياء كّلها عند خلقه إّياها إبانة هلا من شبهة، و إبانة له منها، فلم حي

 أين؟: منها بائن، و مل خيل عنها فيقال له] هو[هو فيها كائن، و مل ينأ عنها فيقال : فيقال
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  و لكنّه سبحانه أحاط هبا علمه، و أتقنها صنعه و أحصاها حفظه، فلم يعزب عنه

الّدجا  و ال ما يف / 75/ خفّيات غيوب اهلواء، و ال غامضات رسائر مكنون ظلم
ء منها  ء منها حافظ و رقيب، و كّل يش األرضني الّسفىل لكّل يش الّساموات العىل و

الواحد األحد الّصمد اّلذي ال تغّريه  اهللاء حميط، و املحيط بام أحاط به منها   بكّل يش
» كنّ «ء  كان أن قال ملا شاء أن يكون  رصوف سوالف األزمان، و مل يتكأده صنع يش

 .فكان
 .عب و ال نصبفابتدع ما خلق بال مثال و ال ت

 .ء خلق ما خلق ال من يش اهللاء صنع و  ء فمن يش و كّل صانع يش
 .  مل جيهل سبحانه و مل يتعّلم اهللاو كّل عامل فبعد جهل تعّلم، و 

فسبحان من مل يؤده خلق ما ابتدأ، و ال تدبري ما برأ، و لكن قضاء متقن و علم حمكم، 
نفسه فيه بالوحدانّية، و استخلص املجد و  و أمر مربم، توّحد فيه بالّربوبّية، و خّص 

. الّسناء و استكمل احلمد و الّثناء فتفّرد بالّتوحيد، و توّحد بالّتمجيد و متّجد بالّتحميد
فليس له فيام خلق نّد، و ال فيام . فجّل سبحانه عن األبناء، و طهر عن مالمسة النّساء

 احلسنى و األمثال العلياملك ضّد، و مل يرشكه فيام ملكه أحد، له األسامء 
 ]: عليه السالم[ثّم قال 

 .قدرتك]  جنب[و ما أصغر عظمه يف    ّم ما أعظم ما نرى من خلقكاللهسبحانك 
و ما أعظم ما نرى من ملكوتك، و ما أحقر ذلك فيام غاب عّنا من ملكك، و ما أسبغ 

أن نصف من  و ما عسى. نعمتك يف الّدنيا و ما أقّلها يف جنب نعمتك يف اآلخرة
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قدرتك و سلطانك يف قدر ما غاب عنّا من ذلك، و قرصت أبصارنا عنه و انتهت 

 .عقولنا دونه
فمن أعمل طرفه و قرع سمعه و أجهد فكره كيف ذرأت خلقك و كيف أقمت 
عرشك و كيف عّلقت يف اهلواء سامواتك و كيف مددت أرضك رجع طرفه حسريا و 

 .متحّريا عقله و اهلا و سمعه مبهورا و فكره 
فكيف ال يعظم شأنك عند من عرفك و هو يرى من عظيم خلقك ما يمأل قلبه و 

ء و أنت  يش   فال إله غريك و ال رشيك لك يف ملكك، ليس كمثلك. يذهل عقله
 .الّسميع البصري 

] به و بنوا[أصال أخذ املتكّلمون ] إّال [فتفّهموا صفته للتوحيد، هل جتدون ما قال 
بلغه؟ و ذكر من ] أ[إليه؟ و هل جتدون أحدا أبلغ من صفة التوحيد ما  عليه، و افتقروا

عىل   و قدرته ما ذكره؟ و هل تعلمون أحدا احتّج يف إثبات الربوبّية و استدّل  اهللاعظمة 
 .الوحدانّية إّال ببعض ما ذكرنا من كالمه؟

االحتجاج عىل لتعلموا أن املتكّلمني عيال عليه يف صفة التوحيد و ]  فتدّبروا كلمه[
 .امللحدين، و أّن اخلطباء عليه معّوهلم، و بكالمه استعانوا عىل خطبهم

يف علم التوحيد من اخللق أمجعني فله فضيلة االستنباط و الرسوخ يف ]  علّوه[فقد بان 
 .علم القرآن، و فضل التعليم و أجور املتعّلمني

 ].ا؟متى كان رّبن: كالمه عليه السالم يف جواب هيودي سأله[
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إنام ] و[مل يكن رّبنا فكان : متى كان رّبنا؟ فقال له: و لقد قام إليه بعض اليهود فقال له

هو كائن بال كينونة كائن، كان مل يزل، ليس ] و[ء مل يكن فكان  ليش» متى كان؟«: يقال
 .له قبل فهو قبل القبل و قبل الغاية، انقطعت الغايات عنده فهو غاية كل غاية 

 .ا قال يف التوحيد، قد بان هبا من مجيع أهل الكالم و العلامء بالتوحيدفهذه مجلة ممّ 
 ]. كالمه عليه السالم يف نعت اإلسالم و عظم قواعده و أركانه[

ما انقطعت عنه ألسن الناطقني، و عجز عنه وصف القائلني ] ب[ثّم وصف اإلسالم 
 :ما اإلسالم؟ فقال: عند مسألة السائل له

رشع اإلسالم فسّهل رشائعه ملن ورده، و أعّز أركانه عىل من حاربه، احلمد هللاّ الذي 
فجعله عّزا ملن وااله، و سلام ملن دخله، و هدى ملن ائتّم به، و زينة ملن حتّىل به، و 
عصمة ملن اعتصم به، و حبال ملن متّسك به، و برهانا ملن تكّلم به، و نورا ملن استضاء 

فلجا ملن حاّج به، و علام ملن وعى، و حديثا ملن  خاصم به، و/ 36/ به و شاهدا ملن
روى، و حكام ملن قىض، و حلام ملن جّرب، و لّبا ملن تدّبر، و فهام ملن تفّطن، و يقينا ملن 
عقل و تبرصة ملن عزم، و آية ملن توّسم، و عربة ملن اّتعظ، و نجاة ملن صدق، و موّدة 

ملن توّكل، و راحة ملن فّوض، و جنّة ملن ملن أصلح، و زلفى ملن ارتقب، و ثقة  اهللامن 
 .صرب

 ..فذلك احلق سبيله اهلدى، و صفته احلسنى، و مأثرته املجد 
ء املصابيح، رفيع الغاية، يسري املضامر، جامع  فهو أبلج املنهاج، مرشق املنار، ميض

 .احللبة، متنافس الّسبقة، أليم النّقمة، كريم الفرسان
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ت مناره، و الفقه مصابيحه، و املوت غايته، و الّدنيا التصديق منهاجه، و الصاحلا

و النار نقمته، و التقوى عّدته، و املحسنون    مضامره، و القيامة حلبته، و اجلنّة سبقته
 .فرسانه

فباإليامن يستدّل عىل الصاحلات، و بالصاحلات يعّمر الفقه، و بالفقه يرهب املوت، و 
القيامة  و بالقيامة تزلف اجلنّة للمّتقني، و تّربز  باملوت ختتم الدنيا، و بالدنيا حترز

 .اجلحيم للغاوين
 .عىل الّشوق و الّشفق و الّزهادة و الّرتّقب: و اإليامن عىل أربع شعب

فمن اشتاق إىل اجلّنة سال عن الّشهوات، و من أشفق من النار رجع عن املحّرمات، و 
 .املوت سارع يف اخلرياتمن زهد يف الدنيا هتاون باملصيبات، و من ارتقب 

عىل تبرصة الفطنة، و تأّول احلكمة، و عربة و سنّة و آية و : و اليقني عىل أربع شعب
 .موعظة 

فمن تبّرص يف الفطنة تبّني احلكمة، و من تبّني احلكمة عرف العربة، و من عرف العربة 
 .فكأّنام كان يف األّولني

و زهرة احلكم، و روضة    مرة العلمعىل غائص الفهم، و غ: و العدل عىل أربع شعب
 .احللم

فمن فهم فّرس مجل العلم، و من علم صدر عن رشائع احلكم، و من حلم مل يفرط يف 
 .أمره، و عاش يف الناس محيدا

عىل األمر باملعروف و النّهي عن املنكر، و الصدق يف : و اجلهاد عىل أربع شعب
 .املواطن، و شنآن الفاسقني
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شّد ظهر املؤمن، و من هنى عن املنكر أرغم أنف الكافر، و من  فمن أمر باملعروف

 .له اهللاصدق يف املواطن قىض ما عليه، و من شنأ الفاسقني و غضب هللاّ غضب 
 .فذلك اإليامن و شعبه و دعائمه

 .  فقام السائل إليه ققّبل رأسه: قال
ا مرتبة، سبق فيه فهذا العلم بالتوحيد قد بان به، و هو أرشف العلوم منزلة و أعاله

 .العلامء، و تقّدم فيه عىل اخلطباء، و جعله رسام للمتعّلمني و حّجة عىل املنكرين
ثّم فّكروا يف ! ترون أحدا مجعها و بّلغها؟]  فهل[فهذه صفته لإليامن جمملة و مفّرسة 

 صفته للزهد، و ترغيبه فيه، و ذكره الدنيا و ما ذكر من عربها و مواعظها لتعلموا أّنه
قد مجع العلم بالزهد و العمل، و أّنه استنبط هذه العلوم بالبحث الثاقب، و النظر 

 .اجتهد يف ذلك طريق األنبياء] و[النافذ، و االعتبار الشايف 
كالم اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم مع نوف البكايل يف تقريض الّزّهاد، و الّرتغيب [

 ]. يف اّتباعهم و اقتفاء آثارهم
بايّت عليا ليلة فأكثر  الدخول و اخلروج و النظر : أّنه قال]  البكايل[وا عن نوف و ذكر

بل رامق أرمقك بعيني : قلت: أ نائم أنت يا نوف أم رامق؟ قال: إىل السامء، ثّم قال يل
 :قال يل]  ثمّ : [قال. منذ الليلة يا أمري املؤمنني

اّختذوا أرض / 77/ ة أولئك قوميا نوف طوبى للزاهدين يف الدنيا الراغبني يف اآلخر
بساطا و تراهبا فراشا و ماؤها طيبا و القرآن شعارا  و الدعاء دثارا، ثّم قرضوا  اهللا

 .الدنيا قرضا عىل منهاج املسيح
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أوحى إىل عبده املسيح أن قل لبني إرسائيل أن ال يدخلوا بيتا من بيويت  اهللايا نوف إّن 

و أكّف نقّية، و أعلمهم أّين ال أجيب ألحد منهم  إّال بقلوب طاهرة و أبصار خاشعة،
 .دعوة و ألحد من خلقي قبله مظلمة

 :هذه الساعة من الليل فقال]  مثل[عليه السالم خرج يف  اهللايا نوف إّن داود نبّي 
له إّال أن يكون شاعرا أو عارشا أو  اهللاإّن هذه ساعة ال يدعو فيها داع إّال استجاب 

أو صاحب عرطبة و هي  -و هي الطبل - و بريدا، أو صاحب كوبةرشطيا أو عريفا أ
 .الطنبور 

كالمه عليه السالم يف التحذير عن الدنيا و عدم االغرتار بإقباهلا و عدم األسف عىل [
 ].إدبارها
 ]: عليه السالم[ثّم قال 

و أما بعد فإّين أحّذركم الدنيا فإّهنا حلوة خرضة حّفت بالشهوات و حتّببت بالعاجلة 
عّمرت باآلمال و تزّينت بالغرور فال تدوم حربهتا و ال تؤمن فجعتها، غّرارة ّرضارة 
زائلة نافذة نابذة  أّكالة غّوالة ال تعدو إذا هي تناهت إىل أمنية أهل الّرغبة فيها و الّرضا 

امِء َفاْخَتَلَط بِِه َنباُت «: اهللاهبا أن تكون كام قال  اْألَْرِض َفَأْصَبَح  َكامٍء َأْنَزْلناُه ِمَن السَّ
ياُح َو كاَن   ].18: الكهف/ 45[» ٍء ُمْقَتِدراً  ُكلِّ َيشْ   َعىل اهللاَهِشيًام َتْذُروُه الرِّ

مع أّن امرا مل يكن منها يف حربة إّال أعقبته بعدها عربة و مل يلق من ّرسائها بطنا إّال 
 و هتنت عليه مزنة بالء  و ظهرا  و مل تطّله فيها ديمة رخاء إّال ] منحته من ّرضائها

حرّي إذا هي أصبحت له منترصة أن متيس له متنّكرة، و إن جانب منها اعذوذب و 
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  و إن لبس امرؤ من غضارهتا رغبا أرهقته من   احلوىل أمّر عليه منها جانب فأوبى

 .  نوائبها تعبا و مل يمس امرؤ منها يف جناح أمن إّال أصبح يف أخوف خموف
 .  ء من زادها إّال التقوى ما فيها، فانية فان من عليها، ال خري يف يش غّرارة غرور

 .و زال عّام قليل عنه   من أقّل منها استكثر مما يؤّمنه، و من استكثر منها مل يدم له
كم من واثق هبا قد فجعته، و ذي طمأنينة إليها قد رصعته، و ذي خدع قد خدعته و 

و ذي نخوة فيها قد رّدته جائعا فقريا  و ذي تاج قد ذي أّهبة فيها قد صّريته حقريا، 
 .  كّبته لليدين و للفم

سلطاهنا دول و عيشها رنق، و عذهبا أجاج و حلوها صرب و غذاؤها سامم و أسباهبا 
و حّيها بعرض موت، و صحيحها بعرض سقم، و منيعها بعرض    رمام و قطافها سلع

 .و آمنها منكوب، و جارها حمروباهتضام، و ملكها مسلوب، و عزيزها مغلوب، 
ثّم من وراء ذلك سكرات املوت و زفراته، و هول املّطلع، و الوقوف بني يدي احلكم 

ِذيَن َأْحَسنُوا بِاْحلُْسنَى«  العدل ِذيَن َأساُؤا بِام َعِمُلوا َو َجيِْزَي الَّ : النجم/ 31[» لَِيْجِزَي الَّ
53.[ 

أطول منكم أعامرا، و أعّز آثارا و أعّد ]  كان قبلكم ممن[أ و لستم يف مساكن من كان 
 .منكم عديدا، و أكثف منكم جنودا، و أشّد منكم عنودا 

 .تعّبدوا للّدنيا أّي تعّبد  و آثروها أّي إيثار ثّم ظعنوا عنها بالّصغار 
فهل بلغكم أّن الدنيا سمحت هلم نفسا بفدية  أو أغنت عنهم فيام قد أهلكتهم به 

هم بالقوارع، و ضعضعتهم بالنوائب، و عّفرهتم للمناخر  و أعانت بخطب، بل أوهنت
 .عليهم ريب املنون
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فقد رأيتم تنّكرها ملن دان هلا و آثرها و أخلد إليها حّتى ظعنوا عنها لفراق األبد  و إىل 

أو نّورت هلم إّال / 78/ آخر املسند  هل زّودهتم إّال الّسغب أو أحّلتهم إّال الّضنك
أ فهذه تؤثرون؟ أم عىل هذه حترصون؟ أم إليها ! أعقبتهم إّال النار ؟الّظلمة أو 

ْنيا َو ِزينََتها ُنَوفِّ إَِلْيِهْم َأْعامَهلُْم فِيها َو ُهْم «: اهللاتطمئنّون؟ قال  َمْن كاَن ُيِريُد اْحلَياَة الدُّ
ِذيَن َلْيَس َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة إِ  الَّ النَّاُر َو َحبَِط ما َصنَُعوا فِيها َو فِيها ال ُيْبَخُسوَن، ُأولئَِك الَّ

 ]. 12: هود/15[» باطٌِل ما كاُنوا َيْعَمُلونَ 
 .فبئست الدار ملن مل يّتهمها و مل يكن فيها عىل وجل منها

َلِعٌب َو َهلٌْو َو «: اهللاأّنكم تاركوها ال بّد فإّنام هي كام نعت  -و أنتم تعلمون -و اعلموا
 ].575: احلديد/ 20[» َبْينَُكْم، َو َتكاُثٌر ِيف اْألَْمواِل َو اْألَْوالدِ  ِزينٌَة َو َتفاُخرٌ 

فاّتعظوا فيها باللذين كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون و يّتخذون مصانع لعّلهم 
 ).و بالذين قالوا من أشّد منّا قّوة   خيلدون

ون ركبانا و أنزلوا و اّتعظوا بمن رأيتم من إخوانكم كيف محلوا إىل قبورهم و ال يدع
و من الرتاب أكفان،    و ال يدّعون ضيفانا  و جعل هلم من الّرضيح أكنان]  األجداث[

 .و من الّرفات جريان
فهم جرية ال جييبون داعيا و ال يمنعون ضيام و ال يبالون مندبة  و ال يقرتفون سّيئا و ال 

 .حسنا، ال يزورون و ال يزارون
هالء قد ذهبت أحقادهم ال خيشى فجعهم و ال يرجى حلامء قد بادت أضغاهنم، ج

ْ ُتْسَكْن ِمْن َبْعِدِهْم إِالَّ «: اهللادفعهم، و هم كمن مل يكن و كام قال  َفتِْلَك َمساكُِنُهْم َمل
 ].28: القصص/ 58[» َقلِيًال َو ُكنَّا َنْحُن اْلواِرثِنيَ 
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و بالنّور ظلمة و جاؤها كام استبدلوا بظهر األرض بطنا و بالّسعة ضيقا و باألهل غربة 

فارقوها حفاة عراة، قد ظعنوا منها بأعامهلم إىل احلياة الدائمة، و إىل خلود األبد يقول 
ا ُكنَّا فاِعلِنيَ «: اهللا َل َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعدًا َعَلْينا إِنَّ  ]24: األنبياء/ 104[» َكام َبَدْأنا َأوَّ

 ].ما سمع من يذّمها كالمه عليه السالم يف نعت الدنيا عند[
 -من صفة الدنيا قوال عجيبا و صدق عليها يف احلالني مجيعا -ثّم قال يف خالف ذلك

بكالم غريب و قول بليغ، و حكمة بالغة و معرفة راسخة، و يقني ثاقب و علم بارع و 
اقب من]  كّل [لتعلموا أّنه يف مجيع العلوم بائن، و يف ]  و إّنام نّبهتكم عىل ذلك[ذكر نافع 

 .اخلري مقّدم
و قد سمع بعض الناس يذّم الدنيا تعّسفا و يعيبها متعّديا، :]  فقال عليه السالم[

 :فرصخ به ثّم قال
بل أنا يا أمري : فقال!  أّهيا الّذاّم للدنيا أنت املجرتم عليها أم هي املجرتمة عليك؟

ق ملن صّدقها؟ و أ ليست منزل صد! وحيك فبم تذّمها؟: قال!! املؤمنني املجرتم عليها
و مصّىل أنبيائه و  اهللادار غنى ملن تزّود منها؟ و دار عافية ملن فهم عنها؟ مسجد أحّباء 

 .و مهبط وحيه و متجر أوليائه، اكتسبوا فيها الّرمحة و ربحوا فيها اجلنّة   مليكته
و ] ظ[فمن ذا يذّمها و قد أذنت ببينها و نادت بانقطاعها، فمّثلت هلم ببالئها البالء 

شّوقت برسورها إىل الّرسور  راحت بفجيعة و ابتكرت بعافية، فذّمها رجال يوم 
 .حّدثتهم فصدقوا و ذّكرهتم فذكروا    الندامة، و محدها آخرون

فأّهيا الّذام للدنيا، املعتّل بغرورها متى استذّمت إليك؟ بل متى غّرتك؟ أ بمصارع 
ثرى؟ كم عّللت بيدك؟ و كم مّرضت آبائك من البىل؟ أم بمضاجع أّمهاتك حتت ال
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بشفاعتك، و مل ]  فيه[تلتمس له الشفاء، و تستوصف له األطّباء مل تنتفع    بكّفك

مضجعك حني ال يغني عنك  -و حيك -مّثلت لك الدنيا   بطلبتك]  فيه[تسعف 
 .  بكاؤك، و ال ينفع أحّباؤك

و حتضيضهم عىل اغتنام  تعاىل اهللاكالمه عليه السالم يف سوق أويل األلباب إىل [
الفرصة من األّيام، و إكثارهم من صاحلات األعامل و االّدخار من متاع دار الفناء ليوم 

 ]. ال ينفع فيه مال و ال بنون
 :عنه ينادي يف كّل ليلة بصوت رفيع له اهللاو كان ريض 

و انقلبوا فقد نودي فيكم بالّرحيل و أقّلوا العرجة عىل الدنيا   اهللاجتّهزوا رمحكم 
الزاد  فإّن أمامكم عقبة كئودا و منازل خموفة مهولة ال / 79/ بصالح ما حيرضكم من

نجوتم من فظاعتها و شّدة  اهللابّد من املمّر عليها و الوقوف عندها  فإّما برمحة من 
 .و إّما هبلكة ليس بعدها انجبار] ظ[خمربها و كراهة منظرها 

 .يكون عمره عليه حّجة أو تؤّديه أّيامه إىل شقوة فيا هلا حرسة عىل كل ذي غفلة أن 
فاتركوا هذه الدنيا الّتاركة لكم و إن مل تكونوا حتّبون تركها و املبلية لكم و إن كنتم 
حتّبون جتديدها فإّنام مثلكم و مثلها كركب سلكوا سبيال فكأّهنم قد قطعوه، و أّموا علام 

 .  فكأّهنم قد بلغوه
ممّن ال تبطره نعمة و ال تقرص به عن طاعة رّبه رغبة و ال حتّل به بعد  و إّياكم اهللاجعلنا 

 .حرسة فإّنام نحن له و به] و ال[املوت شقوة 
عليه و  اهللاصىل  اهللاكالمه عليه السالم يف تعليم الناس كيفّية الصلوات عىل رسول [

 ]. آله و سلم
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 :عليه و سّلم فيقول اهللا عنه يعّلم الناس الصالة عىل حممد صىل اهللاو كان ريض 

 :قولوا
ّم داحي املدحّوات و بارئ املسموكات و جّبار القلوب عىل فطرهتا  شقّيها و الله

 .سعيدها
اجعل رشائف صلواتك، و نوامي بركاتك، و رأفة حتّيتك، عىل حمّمد عبدك و رسولك 

   مغ جليشات األباطيلاخلاتم ملا سبق، و الفاتح ملا انغلق، و املعلن احلّق باحلّق، و الّدا
قائام بأمرك يف طاعتك مستوفرا يف مرضاتك غري ناكل يف قدم و ال    كام ّمحل فاضطلع

واعيا لوحيك حافظا لعهدك، ماضيا عىل نفاذ أمرك حتى أورى كّل قبس    واه يف عزم
به هديت القلوب بعد خوضات الفتن و اآلثام    يصل بأهله أسبابه اهللاآالء    لقابس
فهو أمينك املأمون و    حات األعالم و منربات اإلسالم و نائرات األحكامبموض

خازن علمك املخزون، و شهيدك يوم الّدين و بعيثك نعمة و رسولك باحلّق رمحة و 
خري الربّية طفال، و خريها شاّبا و كهال أطهر الطاهرين شيمة، و أجود املستمطرين 

 .مون عىل ما ذكروا من فضلهديمة  ال يبلغ املقّرظون مدحته و ال يال
ّم افسح له مفسحا يف عدلك و اجزه مضاعفات اخلري من فضلك له مهنّآت غري الله

 .مكّدرات من فوز ثوابك املحلول و جزيل عطائك املعلول
ّم أعل عىل بناء البانني بناءه و أكرم لديك مثواه و نزله و أمتم له نوره، و اجزه من الله

هادة مرّيض املقالة، ذا منطق عدل و خّطة فصل و حّجة و برهان ابتغائك له مقبول الش
 . عظيم
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كالمه عليه السالم يف تأّكد وجوب األمر باملعروف و النهي عن املنكر و عدم جواز [

 ].املداراة مع الفّساق و املنافقني و الّطغاة
 :يو قال يف األمر باملعروف و النهي عن املنكر و الدعاء إىل حماربة أهل البغ

و أحّذركم الدنيا و ما فيها من الغضارة و البهاء و  اهللابتقوى  اهللاأوصيكم عباد 
به العلامء و بام أعطوا  من العقبى  اهللالكرامة و البهجة التي ليست بخلف مما زّين 

الدائمة و الكرامة الباقية، ذلك بأّن العاقبة للمّتقني و احلرسة و الندامة و الويل الّطويل 
 .لظاملنيعىل ا

َلْو ال َينْهاُهُم «: به أولياءه من سوء ثنائه عىل األحبار إذ يقول اهللافاعتربوا بام وعظ 
ْثمَ  ُم اْإلِ انِيُّوَن َو اْألَْحباُر َعْن َقْوِهلِ بَّ ِذيَن َكَفُروا ِمْن «: و قال]. املائدة/ 63[» الرَّ ُلِعَن الَّ

ذلَِك بِام َعَصْوا َو كاُنوا َيْعَتُدوَن، كاُنوا    ى اْبِن َمْرَيمَ لِساِن داُوَد َو ِعيَس   َبنِي إِْرسائِيَل َعىل
 ].املائدة/ 89/ 78[» ال َيَتناَهْوَن َعْن ُمنَكٍر َفَعُلوُه َلبِْئَس ما كاُنوا َيْفَعُلونَ 

األمر    ذلك عليهم ألّهنم كانوا يرون من الّظلمة الذين بني أظهرهم اهللاو إنام عاب 
و رهبة مما   يف بالدهم فال ينهون عن ذلك رغبة فيام كانوا ينالون منهم املنكر من الفساد

ا«: يقول اهللاو    كانوا حيذرون ُكُم ِهبَ ا َأْنَزْلنَا التَّْوراَة فِيها ُهدًى َو ُنوٌر َحيْ النَّبِيُّوَن / 80/ إِنَّ
ِذيَن َأْسَلُموا  انِيُّوَن َو اْألَْحب[الَّ بَّ ِذيَن هاُدوا َو الرَّ َو كاُنوا  اهللااُر بَِام اْسُتْحِفُظوا ِمْن كِتاِب لِلَّ

 .» َفال َختَْشُوا النَّاَس َو اْخَشْونِ ] َعَلْيِه ُشَهداءَ 
َو املُْْؤِمنُوَن َو املُْْؤِمناُت َبْعُضُهْم َأْولِياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َو َينَْهْوَن َعِن «: و قال
   باألمر باملعروف و النهي عن املنكر فريضة منه اهللافبدأ ] 9 :التوبة/ 71[» املُْنَْكرِ 

لعلمه بأّهنا إذا أّديت و أقيمت استقامت الفرائض كلها هّينها و صعبها ذلك بأن األمر 
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دعاء إىل اإلسالم مع رّد املظامل و خمالفة الظامل و قسمة ] عن املنكر[باملعروف و النّهي 

 .ات من مواضعها و وضعها يف حّقهاء و الغنائم و أخذ الّصدق الفي
ثّم أنتم أّيتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة و باخلري مذكورة و بالنصيحة معروفة و 

يف أنفس الناس لكم مهابة، هيابكم الرشيف و يكرمكم الضعيف و يؤثركم من ال  اهللاب
ا، و متشون فضل لكم عليه، و ال يد لكم عنده تشفعون باحلوائج إذا امتنعت من طّالهب

 .يف الطريق هبيبة امللوك و كرامة األكابر
و إن كنتم عن أكثر حّقه    اهللاأ ليس كّل ذلك إنام نلتموه ملا يرجى عندكم من قيام بحّق 

و أّما حّقكم    و حّق الضعفاء فضّيعتم اهللافأّما حّق . مقّرصين و استخففتم بحّق األئّمة
بمنزلة األطّباء ] و[سلموها و أهلها للعدّو بزعمكم فطلبتم فكنتم كحّراس مدينة أ

 .  الذين استوفوا ثمن الدواء و عّطلوا املرىض
و ال نفسا خاطرتم هبا للذي خلقها، و ال عشرية ]   لّلذي رزقه[فال مال بذلتموه 

جنّته و جماورة رسله و الرباءة و الفرار  اهللاثّم أنتم متنّون عىل . اهللاعاديتموها يف ذات 
 .عند مالقاة املالئكة اهللائه، و االستئثار بالكرامة من من أعد

أن حتل بكم نقمة من نقامته ألّنكم بلغتم من  اهللالقد خشيت عليكم أّهيا املتمنّون عىل 
 . يف عباده تكرمون اهللاال تكرمون و أنتم ب اهللامنزلة فّضلتم هبا، و من يعرف ب اهللاكرامة 

فال تفزعون و أنتم لنقض ذمم آبائكم تفزعون، و ذّمة منقوضة  اهللاو قد ترون عهود 
يف ] ال[يف املدائن مهملون ال ترمحون و أنتم    رسوله خمفرة و العمي و البكم و الّزمني

و باألدهان و املصانعة أراكم عند الّظلمة    منزلتكم تعملون، و ال من عمل فيها تعينون
 .هي و التناهي و أنتم عنه غافلونبه من الن اهللاكّل ذلك مما أمركم    تأمنون
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فأنتم أعظم الناس مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلامء لو كنتم تشعرون، و ذلك 

يف كتابه يكون هم األمناء عىل  اهللابأّن جماري األمور و األحكام عىل أيدي العلامء ب
نفوركم عن احلّق و فأنتم املسلوبون تلك املنزلة، و ما سلبتم ذلك إّال ب   حالله و حرامه

 .اختالفكم يف الّسنّة بعد البّينة الواضحة
عليكم ترد و  اهللاكانت أمور  اهللاو لو صربتم عىل األذى، و حتّملتم املئونة يف ذات 

 اهللاو أسلمتم أمور    عنكم تصدر، و إليكم ترجع، و لكنّكم مّكنتم الّظلمة من أزّمتكم
فراركم من    يف الشهوات، سّلطهم عىل ذلك يف أيدهيم يعملون بالشبهات و يسريون

فأسلمتم الضعفاء يف أيدهيم، فمن بني    املوت، و إعجابكم باحلياة التي هي مفارقتكم
مستعبد و مقهور، و من بني مستضعف عىل معيشته مغلوب، يتقّلبون يف امللك 

 ..ر  بآرائهم، و يستشعرون اخلزي بأهوائهم اقتداء باألرشار، و جرأة عىل اجلّبا
يف كل بلد منهم عىل منربه خطيب مصقع و األرض هلم شاغرة  و أيدهيم فيها مبسوطة 

] و[و أيدي القادة عنهم مكفوفة، و سيوفهم عليهم مسّلطة، و سيوفكم عنهم مسنمة  
بني جّبار عنيد و ذي سطوة / 81/ الناس هلم خول ال يدفعون يد المس فمن] و[

 .املبدئ املعيد  عىل الّضعفة، شديد مطاع ال يعرف
فيا عجبا و مايل ال أعجب و األرض مشحونة من غاّش غشوم، و متصّدق ظلوم، و 

احلاكم فيام فيه تنازعنا، و القايض بحكمه فيام  اهللاعامل عىل املؤمنني هبم غري رحيم ف
 .شجر بيننا
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ء من  تنافسا يف سلطان و ال التامس يش] منّا[م إّنك تعلم أّنه مل يكن الذي كان الله

  فضول احلطام، و لكن لنرّد املعامل من دينك و نظهر اإلصالح يف بالدك، و يأمن
 .  و يعمل بفرائضك و سنّتك و أحكامك   املظلوم من عبادك

أال إّن لكّل دم ثائرا يوما، و إّن الثائر يف دمائنا و احلاكم يف حّق نفسه و حّق ذوي 
الذي ال يعجزه ما طلب، و ال يفوته من  اهللا القربى و اليتامى و املساكني و ابن السبيل

 .  هرب و سيعلم الذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون
 .وجه عبد سمع حكام فوعى و دعي إىل رشاد فدنا، و أخذ بحجزة هاد فنجا  اهللافنّرض 

أال إّن أبرص األبصار ما بعد يف اخلري مذهبه، و أسمع األسامع ما وعى التذكري و انتفع 
 .  لم القلوب ما طّهر من الشبهاتبه، و أس

أّهيا الناس استصبحوا من شعلة مصباح واعظ ناصح، و امتاحوا من مهيأ عني قد 
 .رّوقت من الكدر، و امتاروا من طرف الياقوت األمحر 

أن تشكوا إىل من ال  اهللا اهللاال تركنوا إىل جّهالكم، و ال تنقادوا ألهوائكم، و  اهللاعباد 
و   و من ينقض برأيه ما قد أبرم لكم، و يصدع بجهله ما شعب لكم   يبكي شجوكم

 .هيدم بحمقه ما قد بني لكم
ّم فأّيام عبد من عبيدك سمع مقالتنا هذه العادلة غري اجلائرة، و املصلحة يف الّدين و الله

   الّدنيا غري املفسدة فأبى بعد سمعه هلا إّال اإلبطاء عن نرصتك و ترك اإلعزاز لدينك
ّنا نشهدك عليه يا أكرب الشاهدين شهادة  فإّنكم إن ال تنرصونا و تنصفونا قوي فإ

و عليه توّكلنا و إليه أنبنا و  اهللابيننا، و حسبنا  اهللالّظلمة علينا، و عملوا يف إطفاء نور 
 .إليه املصري
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ريص و فتدّبروا هذا الكالم يف األمر باملعروف و النهي عن املنكر، و هذا البيان و التح

احلّجة البّينة لتعلموا أّن كل من دعا إىل هذا السبيل و نحا هذا الطريق فبكالم أمري 
املؤمنني اهتدى و بسريته اقتدى و من عمله اقتبس، و من معرفته أبرص، و بقوله 

 .أنطق
كالمه عليه السالم يف نعت اإلمام العادل و بيان وظائفه اخلاّصة به، و ما له و ما [

ه حّجة عىل الرعّية، و أّن للّرعّية حّجة عىل اإلمام إذا مال عن احلّق و ضّل عليه، و أنّ 
 ].عن حمّجة العدالة

 :ما عىل اإلمام العادل و ما له فقال]  عليه السالم[ثّم وصف 
إّن لكّل إمام عادل حّجة عىل رعّيته و لكّل رعّية حّجة عىل إمامها  اهللاو اعلموا عباد 

 .إذا جار عليها
مسكوا من اإلمام العادل بحجزته، و خذوا ممّن هيديكم و ال يضّلكم فإّنه العروة أال فت

 .الوثقى
إبالغ يف املوعظة، و اجتهاد يف : أّهيا الناس إّنه ليس عىل اإلمام إّال ما ّمحل من أمر رّبه

النّصيحة و إحياء الّسنّة، و إقامة احلدود، و إصدار الّسهامن عىل أهلها  و إظهار احلّجة 
من  اهللايف العهود و الّرب و الّرأفة بجميع املسلمني، فإذا فعل ذلك فقد شكر ما أباله 

عليه و سّلم  اهللاصىل  اهللافيام كان من حدث عّامله كام برأ رسول  اهللاحلسنى و برأ إىل 
 .من فعل خالد بن الوليد

نبؤه، و استنجزوا من احلّق و كّفوا عّام مل يأتكم / 82/ يا قوم اقتبسوا ما بّني لكم
ال تفقهوا و من قبل أن تشغلوا ]  ن[موعد الّرّب جّل ثناؤه بالّتفّقه يف دينه قبل أ 
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و من قبل أن يشتبه عليكم الباطل و إن كان    بأنفسكم عن مستثار العلم من عند أهله

س عىل من اعتصم فإّنه ال سلطان إلبلي» َمجِيعاً  اهللاَو اْعَتِصُموا بَِحْبِل «  قد أوىل ثّم أوىل
 .و اهتدى هبديه و استمسك بالعروة الوثقى اهللابحبل 

 .مع اّلذين اّتقوا و اّلذين هم حمسنون اهللاقسام حّقا أّن  اهللاو أنا أقسم ب
و اجلهاد  اهللاإليامن ب   فإّن أفضل ما توّسل إليه املتوّسلون اهللابتقوى  اهللاأوصيكم عباد 

إّهنا املّلة و إيتاء الزكاة فإّهنا فريضة من فرائضه، و صوم شهر يف سبيله، و إقام الصالة ف
رمضان فإّنه جنّة حصينة من عذابه، و حّج البيت فإّنه منفاة للفقر مدحضة للّذنب، 

و صدقة الّرسّ فإّهنا تكّفر    وصلة الّرحم فإّهنا تدفع ميتة الّسوء و تقي مصارع اهلول
 .اخلطايا و تطفئ غضب الّرّب 

 اهللاكثريا فإّنه أحسن الّذكر، و ارعبوا فيام وعد املّتقون فإّن وعد  اهللايف ذكر أفيضوا 
أصدق الوعد، و اهتدوا هبدي حمّمد عليه السالم فإّنه أحسن اهلدي و استّنوا بسنّته 
فإّهنا أعظم الّسنن، و تعّلموا القرآن فإّنه أحسن احلديث و استشفوا بنوره فإّنه أشفى ملا 

أحسنوا تالوته فإّنه أحسن القصص و إذا تيل فاستمعوا له و أنصتوا  يف الّصدور و
 .لعّلكم ترّمحون

إّن العامل العامل بغري علمه كاجلاهل الذي ال يستفيق عن جهله بل احلّجة ! اهللاعباد 
أعظم و احلرسة أدوم عىل هذا العامل املنسلخ من علمه منها عىل هذا اجلاهل املتحّري يف 

 .حائر ثائر مضّلل مثبور  جهله، و كالمها
 .أال ال ترّخصوا ألنفسكم يف ترك احلّق فتدهنوا و ال تدهنوا يف احلّق فتخرسوا
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و إّن من احلزم أن تتفّقهوا، و إّن من الفقه أن ال تغّرتوا و إّن أنصحكم لنفسه أطوعكم 

 .لرّبه، و إّن أغّشكم لنفسه أعصاكم لرّبه
 .عصه خيف و يندميأمن و يستبرش، و من ي اهللامن يطع 

 .اليقني و ارغبوا إليه يف العافية اهللاسلوا 
أال إّن أفضل األمور عوازمها،  و إّن ّرشها حمدثاهتا، و كّل حمدثة بدعة و ما أحدث 

 .  دينه و املغبوط من حسن نفسه]  من غبن[حمدث بدعة إّال ترك هبا سنّة املغبون 
لقرآن و حيرضه الشيطان و يدعوا إىل كّل غّي و و ينيس االلهو فإّن اللهإّياكم و جمالسة 

 .عدوان
 .و حمادثة النّساء تزيغ القلوب و هي من مصائد الشيطان

الّصادق   مع من صدق، و جانبوا الكذب فإّنه جمانب لإليامن فإنّ  اهللاأال فاصدقوا فإّن 
 .عىل شفا منجاة و كرامة، و إّن الكاذب عىل رشف هوان و هلكة

 .عرفوا به، و اعملوا به تكونوا من أهلهقولوا احلّق ت
أّدوا األمانة إىل من ائتمنكم، و صلوا أرحام من قطعكم، و عودوا بالفضل عىل من 

 .حرمكم
و إذا عاهدتم ففوا، و إذا حكمتم فاعدلوا، و ال تفاخروا باآلباء، و ال تنابزوا 

 .باأللقاب
 .أال و ال متادحوا و ال متازحوا و ال تباغضوا
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السالم بينكم، و رّدوا التحية عىل أهلها بأحسن منها، و ارمحوا األرملة و  و أفشوا

اليتيم، و أعينوا الّضعيف و املظلوم و تعاونوا عىل الّرب و الّتقوى و ال تعاونوا عىل 
 .شديد العقاب اهللاإّن  اهللا/ 83/ اإلثم و العدوان، و اّتقوا

 و إّن اآلخرة قد أقبلت و اذنت باّطالع، أال و إّن الّدنيا قد أدبرت و أذنت بوداع، أال
 .أال و إّن املضامر اليوم و الّسباق غدا

 .أال و إّن الّسبقة اجلنّة و الغاية النّار
فمن عمل يف أّيام مهله قبل حضور    أال و إّنكم يف أّيام مهل من ورائه أجل حيّثه عجل

مهله قبل حضور أجله ّرضه أجله نفعه عمله و مل يّرضه أمله، و من مل يعمل يف أّيام 
 .  أمله و مل ينفعه عمله

 .أال و إّن األمل يسهي العقل و يورث الغفلة و يأيت باحلرسة
 .ء عازبون، فإّنه غرور و صاحبه مغرور أال فاعزبوا عن األمل كأشّد ما أنتم عن يش

ال كالنّار نام و افزعوا إىل قوام دينكم باجلّد يف أموركم فإّين مل أر كاجلنّة نام طالبها و 
 .هارهبا

و اعملوا خريا ليوم يفوز باخلري من    و تزّودوا يف الّدنيا من الّدنيا ما حترزون به أنفسكم
 ..به، و اذكروا باله عندكم  اهللاقّدمه، و انتفعوا بام وعظكم 

فسبحان الّرحيم بخلقه، الّرءوف بعباده عىل غناه عنهم و فقرهم إليه قريب الّرمحة 
 ..غفرة قّوة كّل ضعيف و مفزع كّل ملهوف واسع امل

خالقا و معبودا  . فنحمده عىل ما أخذ و أعطى، و عىل ما أبىل و ابتىل فسبحانك
 .سبحانك بحسن بالئك عند خلقك حممودا
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مأدبة مطعام و مرشبا و أزواجا و خدما و ] فيها[سبحانك خلقت دارا و جعلت 

ا، فال الّداعي أجابوا و ال فيام رّغبت قصورا و عيونا، ثّم أرسلت داعيا يدعو إليه
رغبوا و ال إىل ما شّوقت اشتاقوا، أقبلوا عىل جيفة يأكلون و ال يشبعون، افتضحوا 
بأكلها و اصطلحوا عىل حّبها فأعمت أبصار صاحلي زماهنا، ففي قلوب فقهائهم من 

ه، عشقها مرض و من عشق شيئا أغشى برصه و غّطى عىل عورته ما يف قلبه من حبّ 
فهو ينظر بعني غري صحيحة، و يسمع بأذن غري سميعة خرقت الّشهوات عقله و 

ء منها حيثام زالت الّدنيا زال إليها،  أماتت الّدنيا قلبه فهو عبد هلا و عبد ملن يف يديه يش
 .بواعظ اهللابزاجر، و ال يّتعظ من  اهللاو حيثام أقبلت الّدنيا أقبل عليها، ال ينزجر من 

املحذور، و صاروا إىل القبور و  اهللاكيف فارقوا الّدور و نزل هبم من  اهللافسبحان 
احتربوا دواهي تلك األمور  فعلم كّل عبد منهم أنه كان مغرورا؛ فغري موصوف ما 

سكرة املوت و حرسة الفوت، فاغّربت هلا : اجتمعت عليهم خّلتان   نزل بقلوهبم
أطرافهم، و حّركوا ملخرج أرواحهم وجوههم و تغّريت هلا ألواهنم، و فرتت هلا 

 .أيدهيم و أرجلهم، و عرقت هلا جباههم
ثّم ازداد املوت فيهم فحيل بني أحدهم و منطقه و إّنه ليدير برصه يف أهله يبرص ببرصه 

يفّكر بعقله فيام أفنى عمره و    و يسمع بسمعه، و إّنه عىل صّحة من عقله قد منع كالمه
أمواال مجعها  أغمض يف مطالبها قد لزمه وباهلا، و أرشف عىل  فيام ذهبت أّيامه و يتذّكر

فراقها، تبقى ملن وراءه فيكون املهنئ لغريه، و املرء قد علقت هبا رهونه، فهو يعّض 
يتمنّى ] و[يده ندامة عىل ما أصحر له عند املوت و زهدا فيام كان يرغب فيه يف حياته 

 .ا كانت له دونهأّن الذي كان يغبطه هبا و حيسده عليها أّهن 
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بني / 84/ و يبالغ يف جسده حتى خالط املوت سمعه فصار   ثّم مل يزل املوت يربده

أهله ال ينطق بلسانه و ال يسمع بسمعه، يرّدد طرفه يف النظر يف وجوههم يرى 
حركات ألسنتهم و ال يسمع كالمهم فام زال يزيده حتى خالط عقله فصار ال يعقل 

ت حتى خالط برصه فذهبت من الّدنيا معرفته و هتكت عند ذلك ثّم زاده املو. بعقله
 .  حّجته

فام زال املوت كذلك حتى بلغت النّفس احللقوم ثّم زاده املوت حتى أخرج الروح من 
ال يسعد ]  و تباعدوا من قربه[بني أهله قد أوحشوا من جانبه ] جيفة[جسده فصار 

 .باكيا و ال جييب داعيا 
فنزعوا عنه ثياب أهل الّدنيا ثّم كّفنوه فلم يزروه و لكن أدرجوه ثّم أخذوا يف غسله 

ثّم حّنطوه و محلوه حتى أتوا به    أسفله]  عليه[فيه إدراجا  ثّم ألبسوه قميصا مل يكفئوا 
 .  ثّم انرصفوا عنه و خّلوه]  فأدخلوه[القرب 

صري رفاتا و فخال يف ظلمة القرب و ضيقه و وحشته، فذلك مثواه حّتى يبىل جسده و ي
 .رميام

و األمر إىل مقاديره، أحلق آخر اخللق بأّوله و جاء من أمر ]  الكتاب أجله[حتى إذا بلغ 
من جتديد خلقه أمر بصوت من سامواته أمار السامء  فشّقها و فطرها و ]  ه[ما يريد  اهللا

 .أفزع من فيها و بقي مالئكتها عىل أرجائها
لق ال يشعرون فأّرج أرضهم و أرحفها هبم و زلزهلا ثّم وصل األمر إىل األرضني و اخل

ثّم كانت كالعهن    و قلع جباهلا من أصوهلا و نسفها و دّك بعضها بعضا من هيبة جالله
و   بالئهم] إ[املنفوش دّكها هي و أرّضها دّكة واحدة فأخرج من فيها و جّدّدهم بعد 
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عن األعامل فمن أحسن منهم  ّمجعهم بعد تفّرقهم ملا يريد من توقيفهم و مساءلتهم

 ] . و من أساء منهم جيزيه بإساءته[جيزيه بإحسانه 
ثّم خّلدهم ألبد دائم خريه . ثّم مّيزهم فجعلهم فريقني فريقا يف ثوابه و فريقا يف عقابه

 .مع املطيعني، و ّرشه مع العاصني
جماورة رّب  فأثاب أهل الّطاعة بجواره و بخلوده يف داره و عيش رغد، و خلود أبد، و

عليه و آله و سّلم حيث ال يطعن النّزال و ال تغّري هبم  اهللاكريم و مرافقة حمّمد صّىل 
،   احلال و ال تصيبهم األفزاع و ال تنوهبم الفجائع و ال تصيبهم األسقام و ال األحزان

قد أمنوا املوت فال خيافون الفوت صفا هلم العيش و دامت هلم النّعمة و الكرامة يف 
أهنار من ماء غري آسن، و أهنار من لبن مل يتغّري طعمه و أهنار من مخر لّذة للّشاربني، و 

 .أهنار من عسل مصّفى و هلم فيها من كّل الّثمرات و مغفرة من رّهبم
عىل فرش منّضدة و أزواج مطّهرة و حور عني كأّهنّن بيض مكنون، و كأّهنّن الياقوت 

 .و املرجان
مقطوعة و ال ممنوعة، تدخل عليهم املالئكة من كّل باب سالم يف فاكهة دائمة غري 

عليكم بام صربتم فنعمى عقبى الّدار مع الّتحّية من العزيز اجلّبار سالم قوال من رّب 
 .رحيم، و بّرزت اجلحيم للغاوين

و نزل بأهل معصيته سطوة جمتاحة و عقوبة متاحة و قربت اجلحيم بالسواطع من 
ري و وعيد، قد تأّجج جحيمها و غال محيمها و توّقد سمومها و ب و تغّيظ و زفالله

محى زّقومها ال خيبأ سعريها و ال ينقطع زفريها و ال يموت خالدها و ال يظعن مقيمها 
 .أسريها و ال يفصم كبوهلا  و ال يفادى
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جحيم و طعام من زّقوم ]  من[معهم مالئكة الّرّب يبّرشوهنم بنزل من محيم و تصلية 

عّز و جّل حمجوبون، و من رمحته آيسون، و ألوليائه مفارقون حتى إذا  اهللاعن ]  و هم[
 -أو هوى/ 85/ منها و مما قّرب إليها من قول أو عمل اهللانعوذ ب -اّدركوا فيها مجيعا

و هي »  ما لنا من شافعني و ال صديق محيم فلو أّن لنا كّرة فنكون من املؤمنني: قالوا«
لكم الويل الّطويل و : ثّم ينادهيم مالك. كأّنه مجالة  صفر ترميهم برشر كالقرص

ألذيقنّكم أليم عذابه، و األيدي منهم مغلولة : احلرسة و النّدامة أما و عّزة رّيب و جالله
إىل األعناق و قد قرن النّوايص باألقدام و ألبست األبدان القطران و قّطعت هلم فيها 

يزيد و ال يبيد، ال مّدة للّدار فتفنى و ال أجل  مقّطعات من نريان يف عذاب أبد حديد
 .  من النّار و ما قرب إليها من قول أو عمل اهللافنعوذ ب   للقوم فيقىض

كالمه عليه السالم يف قدح املتنّسكني من اجلّهال و املواظبني عىل بعض العبادات [
 ]. املستهينني بشأن العلامء الّرّبانّيني

و ] الفاقدين للدراية[ذّم احلشوية و اجلّهال و أصحاب الرواية  يف]  عليه السالم[و قال 
 :فقال -و أثنى عليه اهللابعد ان محد  -املستهينني بالعلامء

ذّمتي بام أقول رهينة و أنا به زعيم أّن من ّرصحت له العرب عّام بني يديه من املثالت 
و ال يظمأ    أصلو ليس هييج عىل التقوى نسج . حجزته التقوى عن تقّحم الشبهات

فيمن عرف قدره، و كفى باملرء جهال أن ال ]  كّله[عىل اليقني زرع قوم و إّن اخلري 
 .يعرف قدره

إىل نفسه جائزا عن قصد السبيل سائرا  اهللالعبد وكله  اهللاو إّن من أبغض الرجال إىل 
ناس أو علام يف غامر من ال]  وضع[بغري علم و ال دليل مشغوف بكالم فتنة  أو رجل 
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باش عشوة غار خمدوع بأغباش فتنة قد هلج فيها بالصوم و الصالة، فهو فتنة ملن افتّن 

 .بعبادته صاّد عن هدى من كان قبله مضّل ملن اقتدى به من بعده
سّامه أشباه الناس عاملا و مل يغن يف العلم يوما ساملا، بّكر و استكثر مما قّل منه خري ممّا 

جن و اكتنز من غري طائل قعد بني الناس مفتيا قاضيا ضامنا كثر حتى إذا ارتوى من آ
ء مل يكّذب نفسه كبال يقال ال يعلم و إن نزلت  لتخليص ما ورد عليه إن قاس شيئا بيش

و رّكاب    به إحدى املبهامت هّيأ حشوا من رأيه ثّم قطع بالشبهات خّياط عشوات
أصاب أم أخطأ، ال يعتذر مما جهاالت فهو من رأيه عىل مثل غزل العنكبوت ال يدري 

ال يعلم فيسلم و مل يعّض عىل العلم برضس قاطع فيغنم يذروا الرواية ذرو الريح 
اهلشيم، ترصخ منه املواريث و تبكي عنه الدماء و يستحّل بقضائه الفرج احلرام، غري 

 فأولئك الذين حّلت عليهم   بإصدار ما ورد عليه، و ال أهل ملا فرظ به اهللاملئ و 
 .  النياحة أّيام حياهتم

كالمه عليه السالم يف مبدئ الفتن و أصل االنحراف عن احلّق و احلقيقة و الرشع و [
 ].الرشيعة
الفتن أن تقع أهواء تّتبع و أحكام ]  وقوع[بدء ]  إنّ :  [يف الفتن]  عليه السالم[و قال 

، فلو أّن الباطل اهللاين و يتوّىل عليها رجال رجاال بغري د اهللاتبتدع خيالف فيها كتاب 
احلّق خلص من لبس الباطل ]  لو أنّ [خلص من مزاج احلق مل خيف عىل املرتادين و 

هنالك ] و[و لكن يؤخذ من كل ضغث فيمزجان    لسن املعاندين] أ[انقطعت عنه 
 .احلسنى اهللاو نجى الذين سبقت هلم من    استوىل الشيطان عىل حزبه
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كثرّية املبطلني من املحّقني يف أكثر األزمان، و غلبة األقلّية كالمه عليه السالم يف أ[

 ]. املحّقة عىل املبطلني يف بعض األحيان
و    حّق و باطل و لكّل أهل فلئن أمر الباطل لقديام ما فعل، و لئن قّل احلّق لرّبام و لعّل 

لّسوط فليس أّدب هذه األّمة بالّسيف و ا اهللالقد خاب من افرتى و هلك من اّدعى إّن 
فيهام هوادة  فاسترتوا ببيوتكم و أصلحوا ذات بينكم و التوبة من ]  عند اإلمام[ألحد 

 .ورائكم، من أبدى صفحته للحّق هلك
أهيا الواقفون و تدّبروا معارش املقّرصين ما ذكرنا من سوابق أمري / 86/ فاعتربوا

لو مل يكن إّال ما  اهللا، فو املؤمنني و ما نحن ذاكرون من فضائله يف كل مذكور من اخلري
ذكرنا يف كتابنا هذا لكان بائنا من اخللق كّلهم و لكان مقّدما عىل مجيعهم فكيف و ما 

 .تركنا أكثر مما ذكرنا
 :ذكر كتاب اإلستغاثة

و كيف ال تتخّلفون عن مناقبه و تقفون يف أمره و قد ملتم إىل العصبية فحفظتم 
و إذا ذكرت أموره مل تصغوا إليها و توّليتم عنها فضائل غريه و أعرضتم عن فضائله، 

 .  و نبزتم ذاكرها باأللقاب
عليه و سلم  اهللاو لقد فعلت اليهود و النصارى دون هذا فلم يذكروا ملحّمد صىل 

فضيلة و ال وقفوا من عجائب آياته عىل عالمة و ال داللة، لرتكهم سبيل اإلنصاف و 
 .لسالمطريق النظر يف معرفة حممد عليه ا

يف أّن عاّمة كلم أمري املؤمنني عليه السالم قد حّىل هبا املتكّلمون كتبهم و تزّين هبا [
 ]. الوّعاظ و القّصاص جمالسهم و لكن انتحلوها و نسبوها إىل أنفسهم
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و ما مل نذكره من خطبه يف التوحيد و  -أّن عاّمة ما ذكرنا من كالمه! و أعجب من هذا

قد حتّىل هبا أكثر املتكّلمني و تزّين هبا الواعظون و  -كريه و مواعظهو تذ اهللالثناء عىل 
تكّسب هبا القّصاص و تكّثر هبا يف جمالسهم أهل الذكر و أومهوكم أن ذلك من 
كالمهم فنسبتم ما سمع من ذلك إليهم كمنصور بن عّامر و من أشبهه من القّصاص، 

إليكم من علمه و خطبه و قّلة متييز ملا  قّلة عناية منكم بام صدر عنه، و جهال بام يؤّدى
 .يرد عليكم من كالم غريه

و مجيع ما ذكرنا و ما مل نذكره من كالمه فهو مشهور مذكور عند أهل الرواية، و 
 .  باألسانيد املذكورة عند أهل املعرفة معروف

فأين التخّلف عن فضله و قد بزغت مناقبه؟ و ما العّلة يف تقصري ما جيب من أداء 
 حّقه؟

ليس بعد هذا عّلة فيّدعيها ] و[بعد الذي رشحنا من أموره و ذكرنا من فضائله 
الواقف، و ال شبهة فيلجأ إليها املقّرص، ألّن كّل الذي وصفنا إن مل يكن سببا إىل 

 .اإلفراط و الغلّو مل جيد الناظر فيه سبيال إىل منزلة التقصري و الوقوف،
 .صواب و يقتديه و يكره اخلطأ و يزهد فيهفانظروا يف ذلك نظر من يلتمس ال

فأبو بكر و إن كان فاضال فقد كان يف بدنه ضعيفا و مل يكن عىل أكناف أهل العداوة يف 
احلروب ثقيال، و ال كان يف ذلك مقّدما، و ال لعّيل مدانيا، و إن كان يف منزلة الّسبق 

ار ممتحنا و بالفراش سابقا فلم يكن يف شدائد احمن الّسبق داخال و ال كان باحلص
 .خمصوصا و عّيل يف كّل ذلك عليه مقّدم
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 اهللاعاملا  فلم يبلغ من الرساخة يف العلم و الّذّب عن  اهللاو إن كان ب -و أبو بكر

يف علم    باملحاّجة يف العلم و الّدين و الّرّد عىل امللحدين ما يقرب من منزلة عيل
ا  فلم يكن يف خطبه مّتسعا و ال يف بالغته التوحيد، و أبو بكر و إن كان خطيبا بليغ

مسحنفرا  و ال للمعاين الداّلة عىل لطافة العلم بغائص الفهم و لطافة الفكر 
 .مستخرجا

و إن كان أبو بكر هذا صبورا فلم يبلغ من زهده زهد من قاسى الفقر يف أّوله؛ و قاسى 
عند  اهللاو عّف عن مال عدم الكفاية يف أّيامه، و سعى يف طلب قوته بمؤاجرة نفسه، 

 .إقبال الدنيا عليه و حني أفضت اخلالفة إليه
الفتن / 87/ و مل يمتحن أبو بكر باالستئثار عليه و ال امتحن يف زمانه بحدوث

املرتاكمة و الشبهات احلادثة من بغى من بغا عليه و نكث من نكث عليه و شّبه األمور 
ن افتتن الناس بتخّلفه و اقتدى اجلاهل مم]  عنه[ختّلف من ختّلف ]  من[و لّبس، و 

 .بقعوده
و لقد امتحن أبو بكر بالّرّدة يف زمانه و كان لعّيل يف تلك احلال الفضيلة ألّنه هو املشري 

 .عىل أيب بكر بالقيام بحرب الرّدة 
فيه الفال لتلك  اهللاففي كّل ما ذكرنا عّيل بن أيب طالب املخصوص به القائم بحّق 

ه و املدّبر لألمور بفضل رأيه و الداعي يف ذلك الساعات إىل أوضح العساكر بحدّ 
املحّجة بأصدق نّية و أبلغ مقالة و أنجح حّجة و أهدى سبيل و أحسن هدى و أبلغ 
منطق و أحّد حّد و أشّد بأس، و أمخد هلب الفتنة، و هتك سرت الشبهة بعمود السّنة، و 

صه من لبس املعاندين له، مكدودا دوما يف و خلّ    بقر الباطل فأخرج احلّق من غضارته
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ال كليل احلّد و ال و ان الرضيبة، مل ترصفه عن طاعة رّبه رغبة، و مل يفرت  عند  اهللاذات 

الكرهية و الشديدة مىض عىل منهاج صاحبه و أخيه يقفوا أثره و يسري سريته يف عدّوه 
عىل مّر احلّق و حمنة الفقر صربا و ولّيه، فبارش من حقائق الصرب ما مل يبارشه أحد فصرب 

و صحب    ما صعب عىل املرتفني، و أنس بام استوحش منه اجلاهلون]  له[استالن 
صادق، و عدل ظاهر، و نزاهة نفس و خّطة فصل و منطق عدل، ففتح   الدنيا بعفاف

 به ما أغلق، و أعلن به ما كتم، و دمغ به الباطل يف غري نكل يف قدم و ال واه يف اهللا
 .عزم
ّم فأكرم لديك مثواه و نزله و متّم له نوره و اجزه كام ّمحل، فاضطلع بأمرك الله

 .مستوفزا يف مرضاتك، حافظا لعهدك ماضيا عىل نفاذ أمرك
ّم فاجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرّيض املقالة، رشيف املنزلة، من فوز الله

 .ثوابك املحلول، و جزيل عطائل املعلول
ة اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم عن أسئلة ابن الكّواء عن آيات من القرآن أجوب[

 .عليه و آله و سلم اهللاصىل  اهللالكريم و عن أجلة أصحاب رسول 
، ثم قوله حول اختالف اهللاو يف ذيل الكالم بيان منزلته عليه السالم عند رسول 

عليه و  اهللاد منها هو ما اقتبسه عنه صىل ، و أّن املعتماهللاألحاديث املروّية عن رسول 
: و ذكروا أن ابن الكواء ملا سمع علّيا يقول]  آله و سلم و أّما غريه فال بّد من التثّبت فيه

]  منّي[سلوين قبل أن تفقدوين، سلوين فإّن العلم يقبض قبضا، سلوين فإّن بني اجلوانح 
 .علام ّمجا
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سّل تفّقها و ال تسل : سألك يا أمري املؤمنني؟ فقالأ] أنا: [فقام إليه ابن الكواء فقال

؟  »الذاريات ذروا«ما : يا أمري املؤمنني: قال. تعنّتا، و سل عّام يعنيك و دع ما ال يعنيك
 :قال. تلك السحاب: ؟  قال»احلامالت وقرا«فام : قال. تلك الرياح: قال
 :؟  قال»ت أمرااملقّسام«فام : قال. تلك السفن: ؟  قال»اجلاريات يرسا«فام 

 .تلك املالئكة
ْقِف اْملَْرُفوعِ «] و: اهللاقول [فحّدثني عن : قال : الطور/ 5 -4[» اْلَبْيِت املَْْعُموِر َو السَّ
 .ذلك الرضاح بيت يف السامء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك: قال]. 52
كان عبدا ليس واحد منهام و لكن : قال! أّين أم ملك؟! فحدثني عن ذي القرنني: قال

 .فأحّبه اهللاله، و أحّب  اهللافنصح  اهللانصح 
ُلوا نِْعَمَت «: فأخربين فيمن نزلت هذه اآلية: قال ِذيَن َبدَّ ْ َتَر إَِىل الَّ ُكْفرًا َو َأَحلُّوا  اهللاَأ َمل

 :هم األفجران من قريش: قال] 14: إبراهيم/ 28[» َقْوَمُهْم داَر اْلَبوارِ 
دابرهم يوم بدر، و أّما بنو أمّية فمّتعوا  اهللاغرية ، فأّما بنو املغرية فقطع بنو أمّية و بنو امل

 .إىل حني
ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِيف «: فحدثني عن قوله: قال يَن َأْعامًال الَّ ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاْألَْخَرسِ

ُْم ُحيِْسنُوَن ُصنْ  ْنيا َو ُهْم َحيَْسُبوَن َأهنَّ  :قال]. 18: الكهف/ 103[» عاً اْحلَياِة الدُّ
 .هم أهل حروراء

هذه أرساج السامء و منها : يا أمري املؤمنني فحّدثني عن هذه املجّرة ما هي؟ قال: قال
 .املاء املنهمر / 88/ هبط من السامء
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ال تقل قوس قزح و لكنها قوس : يا أمري املؤمنني فحّدثني عن قوس قزح؟ قال: قال
 .و أمان من الغرق اهللا

ْيِل «: اهللاقال : يف القمر ما هو؟ قال   فحّدثني عن هذا املحق الذي: قال َفَمَحْونا آَيَة اللَّ
ةً  كان ضوء القمر مثل ضوء الشمس ] 17: اإلرساء/ 12[» َو َجَعْلنا آَيَة النَّهاِر ُمْبِرصَ

 .اهللافمحاه 
سل عّمن : لقا. عليه و آله و سلم اهللاصىل  اهللافحّدثني عن أصحاب رسول : قال

 .قرأ القرآن و قام عنده: بن مسعود؟ قال اهللاعبد : قال. أحببت
 .عامل شحيح عىل علمه: قال. فحّدثني عن أيب ذّر الغفاري: قال
عرف املنافقني و سأل عن املعضالت و لو : قال] حّدثني؟[فعن حذيفة بن اليامن : قال

 .سألتموه وجدمتوه هبا خبريا
علم علم األّول و العلم اآلخر و هو بحر ال : لفاريس؟ قالفحّدثني عن سلامن ا: قال

 .ينزح، و حيك و من لك بلقامن احلكيم و هو منّا أهل البيت
خالط اإليامن شعره و برشه و حلمه و دمه و : فحّدثني عن عّامر بن يارس قال: قال

 .عصبه و عظامه و هو حمّرم عىل النار، كيف زال احلّق زال معه عّامر
ا «: و قد قال: قال! »فال تزّكوا أنفسكم«: اهللاقال : ثني عن نفسك قالفحدّ : قال َو َأمَّ

ْث  و ]  النبّي [كنت أّول داخل عىل ! و حيك: قال]  الضحى/ 11[» بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ
و كنت إذا سألت أعطيت و إذا سكّت ابتديت، و كنت أدخل ]  من عنده[آخر خارج 
و ربام كان ] دخلة[عليه و سلم يف كل يوم دخلة و يف كل ليلة  اهللاصىل  اهللاعىل رسول 

عليه الصالة و السالم أكثر من ذلك يف منزيل فإذا  اهللاذلك يف بيتي يأتيني رسول 
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غريي، و إذا أتاين مل ]  عنده[دخلت عليه يف بعض منازله أخال يب و أقام نساءه فلم يبق 

أجابني، و إذا سكّت عنه و نفدت مسائيل  يقم فاطمة و ال أحدا من ولدي، فإذا سألته
 .ابتدأين

عليه و سلم آية من القرآن إّال أقرأنيها و أمالها عّيل  اهللاصىل  اهللافام نزلت عىل رسول 
إّال حفظنها  اهللاأن يفهمني و يعطيني، فام نزلت آية من كتاب  اهللاو كتبتها بخّطي فدعا 

 .و عّلمني تأويلها
الل و ال حرام إال و قد حفظته و عّلمني تأويله، مل أنس منه و ما تركت شيئا من ح

أن يمأل قلبي  اهللاعليه و سلم عىل صدري فدعا  اهللاحرفا واحدا منذ وضع يده صىل 
 .فهام و علام و حكام و نورا 

: عليه و سلم أّنه قال لعيلّ  اهللاما تأثرونه من روايتكم عن النبّي صىل : و يف حتقيق ذلك
أمرين أن أدنيك و ال أقصيك، و أن أعّلمك و ال أجفوك؛ فحقيق عّيل أن  اهللاإّن 

 .  أعّلمك و حقيق عليك أن تعي
و ذكروا أّن سائال سأله عن أحاديث البدع و عّام يف أيدي الناس من اختالف اخلرب 

 :  قد سألت فافهم اجلواب: فأقبل عىل السائل فقال له
قا و كذبا و ناسخا و منسوخا و عاّما و خاّصا و إّن يف أيدي الناس حّقا و باطال و صد

عليه و سلم عىل  اهللاصىل  اهللاحمكام و متشاهبا و حفظا و ومها، و قد كذب عىل رسول 
 :عهده حتى قام خطيبا فقال

 .من كذب عّيل متعّمدا فليتبّوأ مقعده من النار
 :و إّنام أتاك باحلديث أربعة رجال ليس هلم خامس
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يكذب عىل رسول    لإليامن متصنّع باإلسالم ال يتأّثم و ال يتحّرجرجل منافق مظهر 

: متعّمدا؛ فلو علم الناس أّنه منافق كاذب مل يقبلوا منه و مل يصدقوه؛ و لكنّهم قالوا اهللا
   فيأخذون عنه. عليه و سلم و رآه و سمع منه اهللاصىل / 89/ اهللاهذا صاحب رسول 

بام أخربك و وصفهم بام وصفهم به، ثّم بقوا بعد النبّي  عن املنافقني اهللاو قد أخربك 
عليه و سّلم فتقّربوا إىل أئّمة الضاللة و الّدعاة إىل النار بالزور و الكذب و  اهللاصىل 

البهتان فوّلوهم األعامل و محلوهم عىل رقاب الناس و أكلوا هبم الدنيا  و إنام الناس 
 .اهللامع امللوك و الّدنيا إّال من عصم 

 ذ
 .فهذا أحد األربعة

و مل يتعّمد    عليه السالم شيئا مل حيفظه عىل وجهه فوهم فيه اهللاو رجل سمع من رسول 
عليه و  اهللاصىل  اهللامن رسول [أنا سمعته : كذبا، فهو يف يديه يعمل به و يرويه و يقول

 .  ه و هم لرفضهو لو علم هو أنّ    مل يقبلوه]  فيه[فلو علم املسلمون أّنه و هم ]  آله
عليه و سلم شيئا يأمر به ثّم هنى عنه و هو  اهللاصىل  اهللاو رجل ثالث سمع من رسول 

ء ثّم أمر به و هو ال يعلم، حفظ املنسوخ و مل حيفظ  ال يعلم، أو سمعه ينهى عن يش
أّنه منسوخ لرفضه، و لو علم املسلمون إذ سمعوه منه أّنه منسوخ    الناسخ فلو يعلم

 .هلرفضو
و  اهللا]  من[مبغض للكذب خوفا  - و ال عىل رسوله اهللاو آخر رابع مل يكذب عىل 

و مل هيم بل حفظ ما سمع عىل وجهه فجاء به عىل ما سمعه مل يزد  -  اهللاتعظيام لرسول 
و عرف    فيه و مل ينقص منه و حفظ النّاسخ و املنسوخ فعمل بالنّاسخ و رفض املنسوخ
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و قد كان يكون   ء موضعه و عرف املتشابه بمحكمه ضع كل يشاخلاّص من العاّم فو

 :الكالم له وجهان اهللامن رسول 
به و ال ما عنى به رسوله  اهللافكالم خاّص و كالم عام فيسمعه من ال يعرف ما عنى 

 .فيحمله السامع و يوّجهه عىل غري معرفة بمعناه و ما قصد به و ما خرج من أجله
كانوا ليحّبون ]  أن[كان يسأله و يستفهمه حتى ]  من[ اهللاو ليس كل أصحاب رسول 

 .ء األعراّيب أو الطارئ فيسأله عليه السالم حتى يسمعوا  أن جيي
 .ء إّال سألت عنه و حفظته و كان ال يمّر يب من ذلك يش

 .  فهذه وجوه ما عليه الناس يف اختالفهم و عللهم يف رواياهتم
 .  انتهى كالمه عليه السالم

 :كر كتاب اإلستغاثةذ

  مقدمة املؤلف
احلمد هللاّ ذي الطول و االمتنان، و العز و السلطان، و العظمة و الربهان، و الكربياء و 
اجلربوت و اآلالء، الذي مّن عىل أوليائه هبدايته، و نّجاهم من مضالت األهواء 

علم أن ما به برأفته، و أهلمهم اإلقرار بتوحيده، و االخالص بتمجيده، أمحده محد من 
مبدأها، و ما مّسه من األسواء فبسوء جنايته عىل نفسه جناها، و  اهللامن نعمة فمن 

أستعينه عىل حوادث األزمان و لوازب األوان، و أستغفره من الذنوب، و أسأله سرت 
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العيوب، و أرغب إليه يف الصالة عىل سيد املرسلني، حممد خاتم النبيني و آله 

 .الطاهرين
فاين ملا تأملت ما عليه األمة من أهوائها، و نظرت يف سبب مذاهبها و  :أما بعد

اختالف آرائها و أقاويلها، وجدت منها اجلم الغفري، و العدد الكثري، و أهل الغلبة و 
تعاىل، و  اهللالسلطان، و الغفلة و النسيان، قد اصطلحوا عىل تعطيل احكام كتاب 

، و إباحة اهللاو إضاعة حدود دين ) ليه و آله و سلمع اهللاصّىل ( اهللادرس معامل رسول 
حرامه، و حظر حالله، فوجدت املتمسك بذلك عندهم حقه مهتضام مهجورا، و 
حبل والية نبيهم جمذوذا مبتورا، و مودهتم لدهيم مرتوكة، و عصمة حريمه فيهم 

ه و مناره، و و أنواره، و هدموا معامل اهللامهتوكة، و قد أطفئوا بطغياهنم مصابيح دين 
هم مع ذلك يدعون أهنم أولياؤه، و أنصاره و أصفياؤه، و الدالون عليه، و الداعون 

عليه و آله و  اهللاصّىل (إليه، خترصا و افرتاء، و ظلام و اعتداء، فأصبحت أمة حممد 
سالكة، و حلقوقه مضيعة، و  اهللاتاركة، و لغري سبل  اهللاإال القليل منها، حلدود ) سلم
متبعة، كأهنم صم ال يسمعون، و هبم ال يعقلون،  اهللاة دينه هاجرة، و لغري اولياء حلرم

قد شملهم البالء، و غلبت عليهم األهواء و ملكتهم الضاللة، و أهلكتهم الفتن، و 
عدمت فيهم األحكام و السنن، و احاطت هبم الغرية و الظلم و احلرية، و استولت 

ت األرض جورا و ظلام و اعتداء و معاصيا و طغيانا، عليهم اجلهالة و البهم، حتى ملئ
 اهللافهم يف غمرة اجلهل خيوضون، و يف كل شك و شبهة يتيهون، و قد طالت عن 

غفلتهم، و يف مضاجع املبتدعني رقدهتم، و يف مسالك املفرتين ضاللتهم، فهم عىل 
 .امها طالبونالدنيا متكالبون، و عىل تكاثرها و مفاخرها منكبون و من حّلها و حر
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قد استباحوا يف ذلك احلرام و أعرضوا فيه عن التقوى، متشتتة آراؤهم، خمتلفة 
أهواؤهم، و اصبحت معامل احلق فيهم خاملة مهجورة، و منازله مهدومة مغمورة، و 
آثارهم مطموسة مندرسة، و سبل الضاللة عندهم مغمورة مشهورة، و أعالمه 

هم غريبا مستضعفا لصدقه، و الفاسق لدهيم منصورة منشورة، و اصبح املؤمن بين
معظام لفسقه خيتارون غري اخلرية، فيسريون فيهم أسوة، سرية باحكام اجلبابرة، و سرية 
األكارسة، ركنوا اىل الدنيا طلبا للملك الذي يفنى، و طرقوا اجلور و الظلم طرقا 

يف كل عام علام، فسلكتها أمم فعل القرون املاضية، و سنة أصحاب اخلاطئة، فيهدمون 
و يبنون فيه ظلام، حتى خفيت مناهج احلق، و درست طرق الصدق، و وضعوا دون 

أخبارها،   الكتاب العزيز اآلراء، و شهروا بعد نبذ الكتاب اخلطاء، يتبع كل فرقة منهم
مولية للحق أدبارها، قد نبذوا أحكام القرآن، و خالفوا مجيعا ما فيه الشفاء و الربهان، 

 هون عن الورع، متمسكون بآثار أهل البدع، و أموال املستضعفني بينهم ساهون ال
تقسم عىل التداول، و الظلم مستخرجة منهم بالقهر و الغشم، ال مانع منهم يدفع، و 

 .ال دافع يردع
العارفني، من أين هذه األموال  اهللافانظروا يا اخواين املؤمنني، و أهل خالصة 

موضوعة، قد شيدت منها القصور، و رشبت منها جمموعة، و أين هي بعد ذلك 
اخلمور، و جنّد هبا اجلنود، و جبي هبا سواس القرود، و أهل اللعب بالبزاة و الفهود، 
و كل من شايعهم عىل تعطيل احلدود، و ينكحون النساء، و يشرتون اإلماء باموال 

ل الدين، و احكام هل هذا إّال تعطي اهللاألرامل و اليتامى و املساكني، فيا سبحان 
الكتاب املبني، و الكفر بديان يوم الدين، فال كتاب بينهم يتبع، و ال سنّة بينهم تسمع، 
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تتىل عليه ثم  اهللاو آياته يؤمنون، ويل لكل اّفاك اثيم، يسمع آيات  اهللافبأي حديث بعد 

قد  فلام رأيت هذا الضالل فيهم. يرص مستكربا، كأن مل يسمعها، فبرشه بعذاب أليم
عم، و الفساد منهم قد شمل، نظرت يف ابتداء ذلك ممن تشّعب و اىل من ينتسب من 
املتسولني عىل احكام الدين، إذ كل هذا و شبهه ال جيري إال من أهل الغلبة و 
السلطان، و العتّو و الطغيان، فميزت عند ذلك، و اختربت، و تفكرت، و تدبرت، و 

داية، و هاربا عن سبيل الضاللة و الرد، ليتوىل بحثت و اعتربت، طالبا بذلك سبيل اهل
من جيب واليته بحقيقة معرفته، و يرفض من جيب الرباءة منه ببصرية يف عمله، اذ كان 
حق النظر و االعتبار يوجب عىل كل ذي فهم ان ال يتوىل اال بمعرفة، و ال يرفض اال 

الفحص و االعتبار،  ببصرية، فلام عملت االستقصاء يف ذلك بالنظر و االختبار، و
بعد وفاة رسول  اهللاوجدت فساد ذلك كله يتبع بدع الثالثة، املستولني عىل احكام دين 

يقر بذلك منهم اخلاص و العام من نقلة اآلثار، و ) و سلم  عليه و آله اهللاصّىل ( اهللا
يف محلة األخبار، مما نحن ذاكروه يف مواضعه منسوبا اىل كل واحد منهم ما جرى منه 

ذلك عىل جهته، إذ كان كل واحد من الثالثة قد ابتدع يف أيامه و عرصه بدعا يف رشيعة 
االسالم عىل قدر طول عمره، و تراخي ايامه، و عىل قدر متّكنه يف سلطانه، مما يوجب 
عىل مبتدعه اهلالك، و الدمار، و سوء العاقبة، و البوار، إذ ال احد جمتمعه عىل خطر 

 . و رسوله يف الدين عىل مجيع املسلمنيتعاىل اهللاذلك من 
فمن الثالثة من كانت بدعة داخلة للرضر و الفساد عىل مجيع من دخل حتت احكام 
الرشيعة من مسلم و معاهد، و منهم من كانت بدعه داخلة عىل قوم دون قوم من 
األمة، فاتبعهم عىل ذلك السواد األعظم، و اجلمهور األعم، مع اقرارهم بحظره، و 
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جياب الكفر عىل من قصد مثله بتعمده و من مجيع العباد، ثم هم مع ذلك كله ينقلون ا

عن الثالثة مجيعه، فال يمنعهم ذلك من مواالهتم و مواالة من يواليهم، و معاداة من 
يعادهيم، عىل ما علموا من يعقبهم مناهج احلق جهال منهم، بام فعل الثالثة املبتدعون، 

إما جهال بام عىل املبتدعني من عظيم ما نقل عن الثالثة، و من عظيم ما نقل عنهم، 
ذلك أخّس ألحواهلم و اظهر جلهلهم، و اما عصبية منهم هلم و رىض بفعلهم، عىل 
معرفة منهم بفساده و االحاطة بباطله، و ذلك اثبت لكفرهم و إحلادهم، و ادعى اىل 

 .كشف ضالهلم و عنادهم
العدد  مرشدة منهم يف كل بلد، فامتنعت من و وجدت فرقة قد فّرت منهم قليلة 

مواالهتم و زالت عن الرضا بأفعاهلم، وسعت عند ذلك يف طلب احلق من معادنه و 
فاستحلوا عند ) عليه و آله و سلم اهللا  صىل(آثارته عن مكامنه، و هم شيعة آل حممد 

ورين ذلك سفك دمائهم، و إباحة امواهلم، و هتك حمارمهم، و صاروا بينهم مقه
مستضعفني، وجلني خائفني، و هم مع هذه احلالة متمسكون بدينهم، صابرون عىل 

 .حمنهم، حامدون لرهبم، منتظرون الفرج منه يف غدّوهم و رواحهم
فلام رأيت اجلهل منهم قد شمل و الضالل فيهم قد كمل، و الغفلة يف تأمل افعال 

تعاىل و  اهللات، استخرت األوائل من املبتدعني قد عّمت، و الشبهة منهم قد جر
قصدت عند ذلك اىل رشح ما تقر به أولياؤه، و يذعن له متبعوهم اذا عرفوا من 
بدعهم يف الدين، ما قد ظهر به الفساد يف املسلمني، ليكون ذلك بصرية للطالب، و 

تعاىل متقربا إليه، و كففت عن ذكر ما  اهللادليال للراغب، مستجلبا بذلك الثواب من 
به اولياؤهم، مما تفرد بنقله خمالفوهم، لتكون احلجة عىل من توّالهم مع ذلك  ال يقرّ 
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منهم أبلغ، و البصرية بمن خيالفهم انفع، و املعرفة ببدعهم امجع، و أقدم يف ذلك كله و 

عز و جل، و االستعانة بتوفيقه و هدايته، و هو حسبنا و نعم  اهللاغريه التوكل عىل 
 .الوكيل

  اجلزء األّول
  صل ذكر بدع األول منهمف

له ذلك و ال رسوله،  اهللافأول ما ابتدعه األول منهم التأّمر عىل الناس من غري أن أباح 
و مطالبة مجيع األمة بالبيعة له، و االنقياد اىل طاعته طوعا، و كرها، فكان ذلك منه 

اذ كان هو ) لمعليه و آله و س اهللاصّىل ( اهللاأول ظلم ظهر يف االسالم بعد وفاة رسول 
و رسوله مل يولياه ذلك، و ال أوجبا طاعته، و ال أمرا  اهللاو اولياؤه مجيعا مقّرين بان 

راضية به و : فرقة منهم: ببيعته فدخل الناس كلهم حتت أمره و هنيه، عىل ثالث منازل
بفعله، و متبعة لرأيه طوعا، فحّلوا حمّله يف اإلثم، لقبوهلم ألمره و رضاهم بفعله، 

 .ائعني غري مكرهنيط
حتريت يف أمره جهال منهم، ال تدري أ ذلك له أم لغريه، فحّلت حمل : و فرقة

 .، اىل ان قرع احلق مسامعهم، و قطعت احلجة عذرهماهللاملستضعفني املرجني ألمر 
كانت مستبرصة بضالله عارفة بظلمه، غري راضية بفعله فقهروا عىل : و الفرقة الثالثة

ه و سلطانه، فدخلوا كارهني غري طائعني، فحّلوا حمل املتقني الدخول حتت أمر
املكرهني بفعله اخلائفني، فكل فعل فعلوه مما اّتقوا فيه عىل أنفسهم، و أمواهلم، من 

هبا و ال رسوله، فلهم ثوابه اذا كانوا مكرهني عليه، و عىل من  اهللاألفعال التي مل يأمر 
 .استكرههم وزره و عقابه
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له الناس عىل هذه املنازل الثالث طوعا و كرها، طالبهم باخلروج إليه مما كان  فلام انقاد

من الصدقات و األمخاس و ما ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللايأخذه رسول 
و نفذت بذلك ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللايشاكلها، ثم تسّمى بخالفة رسول 
فكانت هذه احلالة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاكتبه اىل األمصار من خليفة رسول 

، و )عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامنه جامعة للظلم و املعصية، و الكذب عىل رسول 
عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللاذلك إنه ملا طالبهم باخلروج إليه مما كان يأخذه منهم رسول 

و رسوله مل  اهللانه ظلام ظاهرا، إذ كان يعلم ان من الصدقات و غريها كان ذلك م) سلم
و ال رسوله و ال والته إليه شيئا من ذلك  اهللاجيعال له و ال إليه شيئا منه، و ملا مل جيعل 

كان ظاملا يف مطالبته هلم به، فظهرت منه املعصية هللاّ و لرسوله إذ طالب بام ليس له 
 .بحق

و قد علم و علم معه ) عليه و آله و سلم اهللا صّىل ( اهللاإين خليفة رسول : و ملا قال
مل يستخلفه، كان ظاملا كاذبا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (اخلاص و العام أن الرسول 

متعمدا بالكذب منه، اذ كان ال ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللابذلك عىل رسول 
) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاجيوز ألحد يف النظر، التمييز أن يّدعي خالفة رسول 

من بعده، و من مل يستخلفه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (إال ملن استخلفه الرسول 
كان حماال ان يكون خليفة له، و لو جاز ذلك ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول 

مما ال  لقائل من املسلمني عىل وجه من وجوه التأويل جلاز هذا لكل مسلم، و هذا
عليه و آله و  اهللاصّىل (يقوله ذو فهم، و ملا كان الكذب منه بذلك قد وقع عىل الرسول 

 اهللاصّىل (متعمدا من غري غفلة و ال جهل به، وجب عليه حقيقة قول الرسول ) سلم
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من كذب عّيل متعمدا فليتبوأ مقعده من : (فيام نقله اخلاص و العام) عليه و آله و سلم

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاان هو أول من ظهر منه الكذب عىل رسول و ك)  النار
بذلك بعد وفاته، فان ادعى مّدع أن ذلك كان منه يف مجيع ما وصفناه يف أموال 

و هل مع الذين نصبوه : الصدقات و غريها، ألن قوما من األمة نصبوه لذلك، قيل هلم
من شاءوا، و كيف شاءوا أم هم جعلوا ذلك  تعاىل و رسوله بنصب اهللالذلك امر من 

 برأهيم؟
أو  اهللاو رسوله، طولبوا بايراد آية من كتاب  اهللانه كان معهم أمر بذلك من : فان قالوا

جممع عليه يف النقل و التأويل بصحة، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاخرب عن رسول 
فسهم و كفوا الناس مئونتهم، إذ كان ذلك و لن جيدوا إليه برأهيم، فقد خصموا أن

إليه و  اهللاذلك غري جائز يف الرشيعة و أحكامها حكم واحد فيام ال يملكه و مل جيعله 
و قد رشحنا يف هذا املعنى يف كتاب األوصياء ما فيه كفاية و  -ء منه رسوله و ال له يش

متنعت عليه قبيلة من و ملا انقاد له الناس فيام وصفناه طوعا و كرها ا -مقنع و هناية
مل يأمرنا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ان الرسول : العرب يف دفع الزكاة إليه، و قالوا

به و ال رسوله،  اهللابالدفع أليك، و ال أمرك بمطالبتنا به، فعالم تطلبنا بام ال يأمرك 
و سبى فسامهم اهل الردة، و بعث إليهم خالد بن الوليد يف جيش فقتل مقاتليهم، 

ذرارهيم، و استباح أمواهلم، و جعل ذلك كله فيئا قّسمه بني املسلمني، فقبلوا ذلك منه 
 .مستحّلني له إّال نفر، كرهوا ذلك

ملك األمر ثم رّده   عمر بن اخلطاب، فانه عزل سهمه منهم، و كان عنده اىل أن: منهم
ث هبا اىل أمري عليهم، فكانت خولة بنت جعفر والدة حممد بن احلنفية منهم، فبع
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فتزّوجها و مل يتملكها، و استحل الباقون فروج نسائهم، و قتل ) عليه السالم(املؤمنني 

مالك بن نويرة و أخذ امرأته فوطأها من ليلته تلك من    خالد بن الوليد رئيس القوم
غري استرباء هلا، و ال وقعت عليها قسمة، فانكر عمر ذلك من فعله عليه، و قال أليب 

انام خالد رجل من املسلمني ليس بأول من أخطأ، و مل : يف أمره، فاحتج بان قالبكر 
يظهر منه إنكار عليه يف ذلك، بل نرصه ممن رام االنكار عليه فيام فعله، مع ما رواه أهل 

أّذن مؤذهنم و : احلديث مجيعا بغري خالف عن القوم الذين كانوا مع خالد، أهنم قالوا
الشهادتني و شهدوا فأي رّدة هلؤالء هاهنا، مع ما رووه مجيعا  صلينا و صّلوا و شهدنا

، و اهللا، و أن حممدا رسول اهللاتقاتل قوما يشهدون أن ال إله إال : أن عمر قال أليب بكر
أمرت أن اقاتل الناس حتى : يقول) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاقد سمعت رسول 

، فاذا قالوها حقنوا دماءهم و امواهلم إال بحقها، اهللاول و اين رس اهللايقولوا ال إله إّال 
 .  تعاىل اهللاو حساهبم عىل 

 اهللامما كانوا يدفعونه اىل رسول  - او قال عتاقا -لو منعوين عقاال: فقال ابو بكر
فكان هذا الفعل منه فعال فظيعا، و ظلام عظيام، و تعديا  -او قال جلاهدهتم -لقاتلتهم

 اهللاصّىل ( اهللاله ان جياهد قوما عىل ان منعوه مما كانوا يدفعونه اىل رسول بّينا، من أين 
 .و رسوله أم بأمر رآه و استحسنه اهللاأ بأمر من ) عليه و آله و سلم

و رسوله؟ فعليهم اقامة الدليل عىل صحة ذلك بآية من  اهللابل من : فان قال اولياؤه
خاصة باسمه و نسبه، ) و آله و سلم  عليه اهللا صّىل ( اهللا، أو خرب عن رسول اهللاكتاب 

 .-و أّنى هلم التناوش من مكان بعيد. جممع عىل نقله و تأويله
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هلم فمن رأى أن يقتل املسلمني و : و ان قالوا ان ذلك كان منه برأي و استحسان قيل

دماء إنه حمق أباحوا : يستبيح امواهلم و جيعلها فيئا هل عندكم ظلم أو حمق، فان قالوا
و استباحة أمواهلم، و قائل هذا خارج    املسلمني، و سبي ذرارهيم، و انتهاب حريمهم

انه ظامل فيكفي : عند ذي فهم، و ان قالوا) عليه و آله اهللاصّىل (و دين حممد  اهللاعن 
خزيا و كفرا و جهال، مع ما رووه مجيعا ان عمر مل يزل عاتبا عليه و عىل خالد بن 

اته يف ذلك، فلام ملك عمر كان خالد يتحاماه و عمر عاتب عليه بسبب الوليد أيام حي
 .قتل مالك بن نويرة، ألنه كان حليفه يف اجلاهلية

إن عمر استقبل خالدا يوما يف ) عليهم السالم(و روى مشاخينا من طريق اهل البيت 
يا : العمر يا خالد أنت قتلت مالكا فق: بعض الطريق يف بعض حيطان املدينة، فقال له

أمري املؤمنني ان كنت قتلت مالكا بن نويرة هلنات كانت بيني و بينه، لقد قتلت لكم 
كانت بينكم و بينه، فاعجب عمر قوله فضمه اىل صدره و قال    سعدا بن عبادة هلنات

و سيف  اهللافسّمت العامة عند ذلك خالدا سيف . و سيف رسوله اهللانت سيف : له
بن عبادة األنصاري كان رئيس اخلزرج و سيدها، و كان من رسوله، و ذلك ان سعدا 

النقباء، و كانت األنصار قد أرادت البيعة، فلام جرى األمر يف بيعة ايب بكر عىل ما 
سعد بن عبادة من البيعة، فامت ابو بكر و مل يبايعه سعد بن عبادة ثم مل   جرى امتنع

ه هبا خوفا من قومه، و ذلك أهنم ملا يبايع عمر أيضا من بعده، و مل جيرءوا عىل مطالبت
اين ناصح لكم فاقبلوا نصحي، : أرادوا مطالبته بالبيعة قال هلم ابنه قيس بن سعد

ان سعدا قد حلف ال يبايعكم و هو اذا حلف فعل فاذا حلف : و ما ذاك قال: قالوا
ه، و زال الشك منه و لن يبايعكم حتى يقتل، و لن يقتل حتى يقتل معه ولده و أهل بيت
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لن يقتل هو و اهل بيته حتى تقتل األوس كلها، و لن تقتل األوس كلها حتى تقتل 
اخلزرج كلها، و لن تقتل اخلزرج كلها، و األوس كلها حتى تقتل بطون اليمن كلها، 
فال تفسدوا عليكم امرا قد كمل و استتم لكم، فقبلوا منه نصحه و مل يتعرضوا لسعد 

ملدينة اىل الشام يف أيام عمر، و كان يف قرى غسان من يف ذلك، ثم ان سعدا خرج من ا
بالد دمشق، فنزل فيهم، ألن غسان من عشريته، و كان خالد بن الوليد بالشام يومئذ، 
و كان من املوصوفني بجودة الرمي، و كان معه رجل من قريش يعد أيضا بجودة 

، فجلسا ليلة يف الرمي، فاتفقا عىل قتل سعد بن عبادة المتناعه من البيعة لقريش
مسرية بني شجر كرم، فلام مر هبام عىل فرسه رمياه بسهمني فقتاله، و قاال بيتني من 
الشعر و نسبامها اىل اجلن، فطرحامها بني العامة فنسبت العامة قتل سعد اىل اجلن و 

 :مها
 قد قتلنا سيد اخلزرج سعد بن عبادة

  و رميناه بسهمني فلم نخط فؤاده
اس أمره يف ذلك اىل ان جرى من قول عمر خلالد ما جرى يف أمر مالك و استرت عىل الن

بن نويرة، فكشف احلال خالد بن الوليد يف ذلك، و كان قتل مالك بن نويرة و عشريته 
و تسميتهم باهل الردة من عجائب الظلم و البدع العظيمة املنكرة الفظيعة، ثم رووا 

ن عشرية مالك بن نويرة و اسرتجع ما وجد األمر مجع من بقي م  مجيعا ان عمر ملا ملك
عند املسلمني من أمواهلم و أوالدهم و نسائهم فرد ذلك عليهم مع نصيبه مما كان 
منهم، و زعم اهل الرواية أنه اسرتجع بعض نسائهم، من نواحي كثرية و بعضهن 
حوامل، فردهن اىل ازواجهن، فان كان فعل ايب بكر هبم خطأ فقد اطعم املسلمني 
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رام من امواهلم، و ملكهم العبيد احلرام من أوالدهم، و أوطأهم الفروج احلرام من احل

نسائهم، و يف هذا اخلزي العظيم و النكال األليم، و ان كان فعله حقا و صوابا فقد 
اخذ عمر نساء من قوم قد ملكوهن بحق فابتزهن من ايدهيم غصبا و ظلام، و رّدهن 

حراما من غري مبايعة وقعت، و ال أثامن دفعت، و يف اىل قوم ال يستحقوهنن يطئوهنن 
كال احلالني قد اوطئا مجيعا او احدمها املسلمني فروجا حراما، و اطعامهم ماال حراما 
من اموال املقتولني عىل منع الزكاة منه و من نسائهم، فليثبت اآلن اولياؤهم أي 

ذلك يف حقيقة النظر حميصا و  احلالني شاءوا و لينفوا منهام أهيام شاءوا فام جيدون عن
و ال  اهللاليس فيهام و ال يف احد منهام حظ ملختار، و ما منهام إال من قد فعل ما ال يرىض 
   رسوله فيه، إذ كان يف ذلك هتك حرمة املسلمني و إبطال أحكام رشيعة الدين
صّىل ( اهللاثم أنه عمد اىل الطامة الكربى و املصيبة العظمى يف ظلم فاطمة بنت رسول 

فقبض دوهنا تركات أبيها مما خلفه عليها من الضياع و البساتني ) عليه و آله و سلم اهللا
و غريها، و جعل ذلك كله بزعمه صدقة للمسلمني، و أخرج أرض فدك من يدها 

إنام هي يف يدك ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافزعم أن هذه األرض كانت لرسول 
نحن معارش األنبياء ال نورث، و ما : قال) ص( اهللام ان رسول طعمة منه لك، و زع

 اهللاأن رسول : برواية مجيع أوليائه) عليها السالم(تركناه فهو صدقة، فذكرت فاطمة 
هات بّينة : قد جعل يل أرض فدك هبة و هدية فقال هلا) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

امرأة ال نحكم بشهادة امرأة، و : التشهد لك بذلك، فجاءت أم أيمن فشهدت هلا فق
أم أيمن من اهل اجلنة، : قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (هم رووا مجيعا أن النبي 

هذا بعلك و انام جير اىل نفسه، و هم : شهد هلا فقال) عليه السالم(فجاء أمري املؤمنني 
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ل عيل مع احلق و احلق مع قا) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاقد رووا مجيعا ان رسول 

به من  اهللاعيل يدور معه حيث دار  و لن يفرتقا حتى يردا عّيل احلوض هذا مع ما أخرب 
و مجيع الباطل بجميع وجوهه    من الرجس) عليهام السالم(لعيل و فاطمة   تطهريه

يدخالن من بعد هذا االخبار من ) عليهام السالم(رجس، فمن توهم ان عليا و فاطمة 
 اهللا، و من كّذب اهللاء من الكذب و الباطل عىل غفلة او تعمد، فقد كّذب  يف يش اهللا

عند ذلك فانرصفت من عنده ) عليهام السالم(فقد كفر بغري خالف، فغضبت فاطمة 
 و حلفت أهنا ال تكلمه و صاحبه حتى تلقى أباها فتشكو إليه ما صنعا هبا

ان يدفنها ليال لئال يصيل عليها احد ) سالمعليها ال(فلام حرضهتا الوفاة أوصت عليا 
ما : منهم، ففعل ذلك فجاءوا من الغد يسألون عنها فعرفهم انه قد دفنها، فقالوا له

اوصتني بذلك فكرهت ان اخالف وصيتها، و هم قد رووا : محلك عىل ما صنعت قال
ني، من آذاها فاطمة بضعة م«: قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامجيعا أن رسول 

 اهللاصّىل ( اهللا  و مل جيز ان أخالف رسول»  عز و جل اهللافقد آذاين، و من آذاين فقد آذى 
 .يف خمالفة وصيتها) عليه و آله و سلم

اطلبوا قربها حتى ننبشها و نصيل عليها، فطلبوه فلم جيدوه و مل يعرفوا هلا : فقال عمر
 .قربا اىل هذه الغاية 

عليها (قال لفاطمة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاا أن رسول و رووا كذلك مجيع
صّىل (فإذا كان الرسول »  لرضاك  يغضب لغضبك و يرىض اهللايا فاطمة إن «): السالم

يغضب لغضبها و يرىض لرضاها، و أن من  اهللاقد أخرب أن ) عليه و آله و سلم اهللا
 اهللاصّىل ( اهللاو من آذى رسول ) يه و آله و سلمعل اهللاصّىل ( اهللاآذاها فقد آذى رسول 



  
  
  
  
  
  

  ٥٤٨ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
، و قد دل دفنها بالليل من غري أن يصيل عليها أحد اهللافقد آذى ) عليه و آله و سلم

منهم، أو من أوليائهم، أن ذلك كان منها غضبا عليهم بام اجرتوا عليها و ظلموها، و 
ذوها، فإذا قد كان ذلك عليهم األمر بعد أن آ اهللاإذا كان ذلك كذلك فقد غضب 

 اهللاصّىل ( اهللاعليهم األمر بعد أن آذوها، فإذا قد آذوا رسول  اهللاكذلك فقد غضب 
 اهللاصّىل ( اهللاعّز و جل بأذاهم رسول  اهللابأذاهم اياها، و قد آذوا ) عليه و آله و سلم
ِذيَن ُيْؤذُ : عّز و جّل يقول اهللاو ان ) عليه و آله و سلم  اهللاَو َرُسوَلُه َلَعنَُهُم  اهللاوَن إِنَّ الَّ

ْنيا َو اْآلِخَرِة َو َأَعدَّ َهلُْم َعذابًا ُمِهينًا   .ِيف الدُّ
يا : قال أليب بكر حني مل يقبل شهادته) عليه السالم(و رووا مشاخينا أن أمري املؤمنني 

ء يف  أليك يف يشاخربين لو أن رجلني احتكام : قل قال: أبا بكر اصدقني عام اسألك قال
ال، قال : يد احدمها دون اآلخر أكنت خترجه من يده دون ان يثبت عندك ظلمه قال

أطلب البّينة : فممن كنت تطلب البّينة منهام أو عىل من كنت توجب اليمني منهام، قال
) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامن املدعي و أوجب اليمني عىل املنكر قال رسول 

أ فتحكم فينا ) السالم  عليه(ىل املدعي و اليمني عىل املنكر، قال أمري املؤمنني البينة ع
 اهللان الذين يزعمون أن رسول : فكيف ذلك قال: بغري ما حتكم به يف غرينا؟ قال

 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
 جتيز ما تركناه فهو صدقة، و أنت ممن له يف هذه الصدقة، اذا صحت نصيب و أنت فال

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (شهادة الرشيك لرشيكه، فيام يشاركه فيه، و تركة الرسول 
بحكم االسالم يف أيدينا، اىل أن تقوم البينة العادلة باهنا لغرينا، فعىل من ادعى ذلك 
 علينا إقامة البينة، ممن ال نصيب له فيام يشهد به علينا، و علينا اليمني فيام تنكره، فقد
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إذ قبلت شهادة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (تعاىل و حكم رسوله  اهللاخالفت حكم 

الرشيك يف الصدقة و طالبتنا باقامة البينة عىل ما ننكره مما ادعوه علينا، فهل هذا اال 
يا أبا بكر، أ رأيت لو شهد عندك شهود من املسلمني املعدلني : ظلم و حتامل؟ ثم قال

يف ذلك،  اهللاأقيم عليها حد  اهللاكنت و : فاحشة ما كنت صانعا، قالعندك عىل فاطمة ب
 :قال له

: مل قال: قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاو دين رسول  اهللاإذا كنت خترج من دين 
لفاطمة بالطهارة من الرجس يف  اهللاو تصدق املخلوقني، إذ قد شهد  اهللاألنك تكذب 

َرُكْم َتْطِهريًا  فقلت  اهللاُيِريُد  إِنَّام: قوله تعاىل ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهِّ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ
أنت إنك تقبل شهادة من شهد عليها بالرجس، إذ الفواحش كلها رجس و ترتك 

هلا بنفي الرجس عنها، فلام مل جيد جوابا قام من جملسه ذلك و ترك عليا  اهللاشهادة 
 ).معليها السال(

فانظروا يا أهل الفهم هل جرى يف االسالم بدعة أظلم، و أظهر و أفظع، و أعظم، و 
باقامة البينة عىل تركة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (اشنع من طالب ورثة الرسول 

لورثة الرسول بازالة مجيع الباطل عنهم، و ذلك كله  اهللالرسول، أهنا هلم مع شهادة 
: قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (هيم، و قد رووا ان الرسول بحكم االسالم يف أيد

نحن أهل بيت ال حتل علينا الصدقة، فيجوز ملسلم أن يتوهم عىل أهل بيت الرسول 
بتطهريهم من  اهللاأهنم طلبوا شيئا من احلرام، هذا مع ما أخربهم ) عليهم السالم(

ما : قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرجس؟ كال، و قد دل قول القوم ان الرسول 
تركناه فهو صدقة، عىل ان املنازعة جرت بينهم و بني أهل البيت يف الرتكة، فال خيلو 
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من ان يكونوا طلبوا احلرام بالباطل، فيلزم عند ) عليهم السالم(أهل بيت الرسول 

طلبوا احلق تعاىل فيام أخرب به من تطهريهم من ذلك، و اما ان يكونوا  اهللاذلك تكذيب 
إال من ظلم و تعدى و غشم، هذا  اهللافقد ثبت ظلم من منعهم من حقهم، و ال يبعد 

هلم فيام ادعوه من صدقة تركة الرسول، و ان األنبياء ال يورثون إذ  اهللامع تكذيب 
 :يف كتابه اهللايقول 

 :َو َوِرَث ُسَلْيامُن داُوَد  و قال فيام أخرب به عن زكريا انه قال
 اهللاِيل ِمْن َلُدْنَك َولِي�ا َيِرُثنِي َو َيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َو اْجَعْلُه َربِّ َرِضي�ا  فاخرب  َفَهْب 

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (بمرياث انبيائه و زعم واضع اخلرب املتخرص أن الرسول 
كان واضع و لعمري لقد » نحن معارش األنبياء ال نورث و ما تركناه فهو صدقة«: قال

، اذ مل يعلم ما فيه من تكذيب خربه، و ذلك من اهللاخلرب و متخرصه جاهال كتاب 
عىل املؤمنني يف كشف باطل املبطل، و لو كان واضع اخلرب جعل ما خترصه  اهللامتنان 

منسوبا اىل رسولنا خاصة دون غريه من ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (يف تركة الرسول 
لت شبهة عىل كثري من الناس العارفني، فضال عن األعجام، و مجهور األنبياء، لدخ

اعمى قلبه و سمعه حتى قال فيام اخرتصه من ذلك كله ما يكّذبه  اهللاألعوام، و لكن 
ان : ، و قد اضطر جهال من العوام و اهل اجلدل يف نرصة الظلمة اىل ان قالوااهللاكتاب 

ذلك حييى من زكريا، و هذا منهم غاية اجلهل و سليامن انام ورث من داود النبوة، و ك
االختباط، و الغفلة و االفراط، فان النبوة لو كانت مما يورث مل يكن عىل وجه األرض 

كان نبيا  اهللاغري األنبياء، اذ املرياث ال جيوز ان يكون لواحد دون اآلخر، فاول خلق 
ن مجيع ولد آدم انبياء من فلو ورث ولده نبوته لوجب ان يكو) عليه السالم(فهو آدم 
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بعده، و كذلك اوالد أوالده اىل يوم القيامة، و يلزم أيضا قائل هذا ان حيكم بان ورثة 

ورثوا نبوته، فهم انبياء من بعده، و نسلهم أيضا اىل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (حممد 
 .يوم القيامة

ال خالف ان من األنبياء  و كفى هبذا ملن بلغ مذهبه إليه خزيا و فضيحة و جهال، و
املتقدمني من كان له اوالد كثري عددهم، و كان منهم النبي و غري النبي، و هذه مقالة 

اال من ظلم و  اهللاواضحة الفساد و خارجة من كل وجه من وجوه السداد، و ال يبعد 
 اهللاصّىل ( اهللاقال بام ال يعلم، هذا و قد امجع اهل االثر و رواة اخلرب ان ما تركه رسول 

البغلة و السيف و العاممة و ان درعه كانت مرهونة فافتكها أمري ) عليه و آله و سلم
و أخذها إليه مع البغلة و السيف و العاممة، فكيف جاز هلم ) عليه السالم(املؤمنني 

فان كانت الرتكة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ترك ذلك عنده و هو من تركة الرسول 
صدقة فذلك كله داخل يف الرتكة، فكله صدقة و الصدقة عىل أمري املؤمنني  كام زعموا

قهرهم و غلبهم عليه و منعهم ) عليه السالم(حرام بامجاع، فهل عيل ) عليه السالم(
االسالم، و   و خرج عن دين) عليه السالم(عنه و عجزوا عن انتزاعه منه فقد كفر عيل 

عليه  اهللااهدته، إذ كان قد استحل ما حرم وجب عىل مجيع الصحابة و املسلمني جم
جهارا، و تركهم ملجاهدته و قصده باملحاربة، بعد هذا احلال منه  اهللاتعمدا، و خالف 

 ).عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و دين رسوله  اهللايوجب عليهم اخلروج معه من دين 
من غّري دينه فاقتلوه، و : الق) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و قد رووا مجيعا أن الرسول 

ء هو أظهر من استحالل احلرام، و حتريم احلالل عىل معرفة  ال يكون يف تغري الدين يش
و يقني، و قد لزمهم يف إمساكهم عن حماربته ما لزمه هو أيضا من الذم يف ذلك، فهذا 
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ورهم بات يوجب عىل املسلمني كلهم الرباءة من مجيع املهاجرين و األنصار، و من جا

من سائر املسلمني، و كفى هبذا ملن يبلغ به مذهبه إليه خزيا، و فضيحة، و مقتا، و 
يف ذلك فقد أرشكونا يف ) عليه السالم(كفرا، و إحلادا، فان كانت الصحابة أجابوا عليا 

و عىل رسوله، إذ ليس هلم ان يقدموا و ال يؤخروا يف الصدقات بعضا  اهللاخلالف عىل 
حميص لذي نظر و حتصيل من هذا احلال، فان زعم جاهل ان رسول عىل بعض، و ال 

يف تركاته ) عليه السالم(جعل ذلك يف حياته لعيل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
دون غريه طولب زاعم هذا بخرب معروف جممع عليه و عىل نقله و معرفته، و لن جيد 

 .اىل ذلك سبيال
إىل أيب بكر يف مطالبة ) عليه السالم(س رافع عليا هذا مع ما رووا مجيعا أن العبا

يف الدرع و البغلة و السيف و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاملرياث من رسول 
 اهللاأوىل برتكة رسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللالعاممة، و زعم ان عم رسول 

عليه (وهب ذلك لعيل ) و آله و سلم عليه اهللاصّىل (من ابن العم، فلو كان الرسول 
عليه (لكان قد ظهر القول بذلك ممن خيربه، و قد وقف عليه، و لكان عيل ) السالم
ما يلزمهم من   يدعى اهلبة أيضا، و اهلدية، و لنقله األخبار بذلك، هذا مع) السالم

ما تركت : بخيانته ألهل بيته إذ قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (احلكم عىل الرسول 
حتى ال يطالبوا منه شيئا و ال ) عليه السالم(ذلك أهل بيته    فهو صدقة و مل يعّرف

عليه  اهللاصّىل (ينازعوا فيه، مع حتريمه الصدقة عليه و عليهم، و من ظن هذا بالرسول 
و احلمد ّهللا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (فقد كفر بام جاء به الرسول ) و آله و سلم

 .اهللاهدانا هلذا و ما كنا لنهتدي لو ال ان هدانا الذي 
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 :كالمه بالصالة بعد التشهد و قبل التسليم حني قال: و مما ابتدعه

حتى احتج بذلك قوم من فقهاء العامة بشهرته منه » ال يفعلن خالد ما أمرته به«
ورة، و ال جيوز الكالم بعد التشهد و قبل التسليم، فان أبا بكر فعل ذلك للرض: فقالوا

ال جيوز ذلك فان أبا بكر قال ذلك بعد ان سّلم يف نفسه، و تنازعوا يف : قال آخرون
 .اختالفهم يف هذا املعنى

أما جتويزكم يف الصالة فانا غري حمتاجني اىل منازعتكم فيه، ألنا غري آخذين : فقلنا هلم
ال «: ر اىل ان قالبفعل ايب بكر و ال متبعني له فيه، و لكن عرفونا ما الذي دعا أبا بك

 .قبل تسليمه و ما هو، و مل هو، فكانوا يف ذلك صام بكام عميا» يفعلن خالد ما أمرته به
قد علمنا و علم كل ذي فهم انه هناه عن امر ) عليهم السالم(فقالت شيعة آل حممد 

عىل صحة ما رواه مشاخينا عن ائمتنا   منكر بعد ان أمره به، و جهلكم بذلك منه دليل
عليه (ان أبا بكر كان قد أمر خالدا بقتل أمري املؤمنني : فاهنم قالوا) يهم السالمعل(

إذا هو سلم من صالة الفجر، فلام قام اىل الصالة ندم عىل ذلك و خشى ان ) السالم
ال يفعلن خالد ما امرته به، فكان األمر : هتيج عليه فتنة ال يقوم هبا، فقال قبل ان يسلم

د كفرا إذ امره بقتل مؤمن من غري جرم، و كان كالمه يف الصالة قبل منه يف ابتدائه خلال
التسليم لنهي خالد عن ذلك مفسدا لصالته تلك، و كان قد لزمه اعادهتا، و لزم مجيع 
من صىل خلفه كذلك، اذ قد رووا مجيعا ان حتريم الصالة التكبري و حتليلها التسليم، و 

ذلك، و ليس عندهم مع هذا احلال  ليس معهم توقيف من صاحب الرشيعة بجواز
رواية بوجه، و ال سبب، و ال آية، و ال القوم أعادوا تلك الصالة فرتكه إلعادة صالة 

 .قد افسدها يوجب الكفر أيضا 
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 :انه قال) صلوات عليه و آله و سلم(و قد رووا مجيعا عن الرسول 

ّلم يف نفسه قبل أن من ترك صالة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر، و قول من زعم انه س
يتكلم فاسد، ألن صالته عقدها مصليا باجلامعة، و مل يكن مصليا بنفسه، فغري جائز له 
ان يستعمل حدا واحدا مما خيالف صالة املصيل باجلامعة، و من حدود املصيل باجلامعة 

 .إظهار التكبرية و التسليم ال يسعه غري ذلك
عليه و آله و  اهللاصّىل (من الرسول و من اّدعى جواز خالف ذلك من غري توقيف 

ء من أقاويل أهل اجلهل، و من عدل عن هذا الذي  فهو جاهل و ال حجة يف يش) سلم
ذكرناه من حدود اجلامعة فصالته فاسدة جيب عليه اعادهتا، و جيب عىل كل من صّىل 

: د قولهتلك التي افسدها امامهم، هذا مع روايتهم مجيعا أنه قال بع  خلفه إعادة صالته
فام الذي عنى بذلك التسليم بعد ذلك )  السالم عليكم: (ال يفعلن خالد ما أمرته به

 .الكالم املفسد للصالة
ثالث فعلتها و وددت أين مل : ثم رووا مجيعا بخالف تلك الرواية انه قال يف وقت وفاته

و وددت أفعلها، و ثالث مل أفعلها و وددت أين فعلتها، و ثالث أمهلت السؤال عنها 
عنها، ثم اختلف أولياؤه يف تأويل ما ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأن أسأل رسول 

فعل و ما مل يفعل و مل خيتلفوا يف السؤال فامهلنا ذكر ما اختلفوا فيه و قصدنا ذكر ما 
 .أمجعوا عليه طلبا للنصفة و حتريا للحق

لكاللة ما هي، و عن اجلد ما له من عن ا اهللاوددت أين سألت رسول : فزعموا أنه قال
املرياث، و عن هذا األمر ملن هو، فكان ال ينازع فيه، فيا ويل اهل اجلهل و الويل حل 
هبم، هل الرسول بلغ الرشيعة بالتامم و الكامل أم مل يبلغ ذلك فبلغ البعض، و امهل 
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ْغ ما ُأْنزِ : تعاىل يقول اهللالبعض و  ُسوُل َبلِّ َا الرَّ و التبليغ ال يكون    َل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك يا َأهيُّ

ء، أ ليس  إال بالتفسري، فان كان أبو بكر أمهل السؤال و الصحابة مجيعا عن ذلك اليش
تعريفهم ذلك فلم يكن يف الصحابة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (كان يلزم الرسول 

بالتبليغ اىل من ) و آله و سلمعليه  اهللاصّىل ( اهللاكلها احد سمع تفسري ذلك من رسول 
 .كان

عليه و آله و  اهللاصّىل (أ ليس هذا القول منه يوجب تعطيل الرشيعة و خروج الرسول 
أنه مل : بتبليغه، أو ليس قد دل بقوله  تعاىل اهللامن حدود الرسالة إذ مل يبلغ ما أمره ) سلم

لو كان له لكان قد علمه، و ملا يعرف األمر ملن هو، عىل أنه قد دخل فيام مل يكن له، فانه 
مل يعلم ذلك كان جهله به دليال عىل انه ال حق له فيه، و وجب عليه ان ال يدخل يف 

 .أمر هو لغريه، و ان كان ال يعرف صاحبه
انه ملا استتب األمر له قطع لنفسه أجرة عىل ذلك من بيت مال الصدقات، : و من بدعه

و  اهللاهر احلرام، فأكل احلرام تعمدا و خالفا عىل يف كل يوم ثالثة دراهم، و هذا من اظ
مرصا عليه غري نادم فيه، و ال تائب عنه، اىل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (عىل رسوله 

ان مات بغري خالف فيه، و ذلك أن أبواب أموال الرشيعة معلومة، كل باب منها 
أن يأكل منه حبة واحدة و من رسوله لقوم بأعياهنم، ال حيل ألحد  اهللامفروض من 

ء له فيه أن يطلق منه لغريهم،  حتى يصري ذلك يف ايدهيم، و ليس ألحد ممن ال يش
و ال الرسول إليهم، و  اهللاشيئا، حتى يصري نصيب كل واحد منهم يف يده، اذ مل جيعل 

 ء منه، و انام احلاكم فيه عليهم غريهم، و هو كان ال ألحد منهم احلكم فيه، و ال يف يش
 .ثم من استحق مقامه من اوصيائه من بعده) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (للرسول 
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يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و قد أوضحنا من البيان يف املستحقني ملقام الرسول 

كتاب األوصياء ما فيه كفاية و مقنع لألديب، و لسنا نجد من ابواب األموال يف 
فيه اجرة، و ذلك ان ابواب األموال يف الرشيعة من مخسة الرشيعة بابا يصلح ان يؤخذ 

 .وجوه ال سادس هلا
ذلك  اهللاأبواب الصدقات عىل صنوفها من كيلها و وزهنا و عدها، و قد جعل : فمنها

 :فريضة أصناف من املسلمني يف قوله تعاىل
َدقاُت لِْلُفَقراِء َو املَْساكِِني َو اْلعاِملَِني َعَليْ  َام الصَّ ْم َو ِيف إِنَّ َفِة ُقُلوُهبُ قاِب َو   ها َو املَُْؤلَّ الرِّ

بِيِل َفِريَضًة ِمَن  اهللاْلغاِرِمَني َو ِيف َسبِيِل  فكل صنف من هؤالء الثامنية له    اهللاَو اْبِن السَّ
 .ء معلوم منها عىل قدر الكفاية، يدفع االمام إليه ذلك ليس له احلكم يف سواه يش

أهل الذمة عىل ما يف ايدهيم من األموال و األرضني، و ذلك الحق مصاحلة : و منها
بوجوه الصدقات، و ذلك ألن هذا الصلح وضع عليهم عوضا من الصدقات، إذ ال 
جيوز ان يؤخذ الزكاة من اهل الكفر، فمن اسلم منهم زال عنه وجه الصلح، و وجب 

قا بوجوه عليه فريضة الصدقات التي هي الزكاة، و لذلك صار الصلح الح
الصدقات، و ألهلها دون غريهم، فسبيل احلكم فيها سبيل رشحناه من حال احلكم 

 .يف الصدقات
 :اجلزية، و األمة فيها يف ذلك عىل قولني: و منها

 .إهنا جتري جمرى الصدقات: فالعامة تقول
هبا عوضا عن منع املرشكني من  اهللاإهنا ألهل مكة خاصة، أغناهم : و الشيعة تقول

ُكوَن َنَجٌس : خول إليهم و التجارات معهم يف قوله تعاىلالد َام املُْْرشِ ِذيَن آَمنُوا إِنَّ َا الَّ يا َأهيُّ
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ِمْن  اهللاَفال َيْقَرُبوا املَْْسِجَد اْحلَراَم َبْعَد عاِمِهْم هذا َو إِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغنِيُكُم 

ِذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِ َعلِ  اهللاَفْضلِِه إِْن شاَء إِنَّ  َو ال بِاْلَيْوِم اْآلِخِر َو ال  اهللايٌم َحكِيٌم، قاتُِلوا الَّ
َم  ُموَن ما َحرَّ رِّ ِذيَن ُأوُتوا اْلكِتاَب َحتَّى  اهللاُحيَ َو َرُسوُلُه َو ال َيِدينُوَن ِديَن اْحلَقِّ ِمَن الَّ

ْزَيَة َعْن َيٍد َو ُهْم صاِغُرونَ   .اهل مكة باجلزية فجعلها هلم خاصة اهللافاغنى    ُيْعُطوا اْجلِ
و كال الوجهني حيزم عىل كل احد أن يأخذ منهام أو من أحدمها أجرة و ال غريها، غري 

ء  تعاىل من جعلها هلم و ال رسوله احلكم يف يش اهللاذلك هلم، و مل يملك  اهللامن جعل 
 .منها اىل أن يصري يف ايدهيم نصيبهم منها

الغنائم التي جياهدون عليها املسلمون، فيأخذوهنا من أيدي الكفار و هي يف : و منها
قول العامة  ملن جياهد عليها من مجيع املسلمني دون غريهم، و يف قول أهل البيت 

للمهاجرين و األنصار، و أبنائهم و أبناء أبنائهم اىل يوم القيامة دون ) عليهم السالم(
ء منها إىل ان يصري نصيبه منها يف  لني احلكم يف يشغريهم، و ليس ألحد من أهل القو

 .يده
املعادن و الركازات، و هي الكنوز املوجودة املذخورة، و استخراج جواهر : و منها

 :البحر و نحوها، و األمة يف ذلك عىل قولني
ان ذلك للعامل عليه و فيه، و ليس ألحد ان يأخذ منه شيئا اىل ان يبلغ : فالعامة تقول

 .مه فيه الزكاة، فيخرج منه عند ذلك الزكاة املفروضةما يلز
انه للعامل عليه و فيه اذا هو عمل يف ذلك كله بأمر االمام، و ان : و الشيعة يقولون

عمل بغري أمره فاألمر فيه اىل االمام، ان شاء أخذه كله، و ان شاء دفع اىل العامل فيه 
 يرزق فيه من قليل أو كثري اخلمس، منه ما أحب، و اذا عمل فيه باذن االمام كان فيام
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خيرجه االمام، فاذا بلغ نصيبه عنده بعد اخلمس مبلغ الزكاة اخرج زكاته عىل نحو ما 

فيه دون   جيب من حكم ذلك، و هذا ما ال جيوز ألحد اخذ اجرة منه، ألنه للعاملني
سلمني غريهم، فجميع ما وصفناه من أبواب األموال يف الرشيعة انام هو لقوم من امل

دون قوم منهم، و االمام املنتصب باجرة جيب ان تكون اجرته عىل مجيع املسلمني، لو 
قد كان أخذها جائزا يف دين الرشيعة فان اخذها من مال قوم دون قوم فقد ظلم 

و  اهللاولئك و اعتدى عليهم، فجميع ما اخذه من بعده من األجرة فذلك حرام من 
نق األول منهم، إذ كان هو سنة ملن اقتدى به من بعده رسوله، و عقوبة ذلك كله يف ع
من استن سنة حسنة «): عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافيه، و ذلك حمقق بقول رسول 

فله أجرها و أجر من عمل هبا اىل يوم القيامة، من غري أن ينقص العامل هبا شيئا من 
مل هبا اىل يوم القيامة من غري أن أجره، و من استن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من ع

 .»ينقص العامل شيئا من وزره
من كان عنده : انه ملا أراد أن جيمع ما هتيأ من القرآن رصخ مناديه يف املدينة: و من بدعه

ال نقبل من أحد منه شيئا إال بشاهدي عدل، و إنام : ء من القرآن فليأتنا به ثم قال يش
إذ كان الف يف ذلك ) عليه السالم(الفه أمري املؤمنني أراد هذا احلال لئال يقبلوا ما 

الوقت مجيع القرآن بتاممه و كامله من ابتدائه اىل خامتته عىل نسق تنزيله، فلم يقبل ذلك 
ال نقبل القرآن من أحد : منه خوفا ان يظهر فيه ما يفسد عليهم أمرهم، فلذلك قالوا

هنم مل يكونوا عاملني بالتنزيل، ألهنم إال بشاهدي عدل، هذا مع ما يلزم احلكم عليهم أ
لو كانوا عاملني به ملا احتاجوا يف قبوله اىل شاهدي عدل، و اذا مل يعلموا التنزيل كانوا 
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من علم التأويل أبعد و به اجهل، و من ال يعلم التنزيل و ال التأويل كان جاهال 

 .باحكام الدين
ري تأويل، أن األمة جممعة يف روايتها العظيمة الشنيعة املوجبة للكفر من غ: و من بدعه

قد ضمه قبل وفاته اىل أسامة بن زيد   كان) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (عىل ان الرسول 
مع صاحبه و مجاعة من رؤساء املهاجرين و األنصار، و أمرهم باملسري معه اىل الشام، 

سكر خارج املدينة و فع) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و خرج أسامة يف حياة الرسول 
علته التي تويف فيها، فروى مجيع أهل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (اعتل الرسول 

مل يزل يقول يف علته مخسة عرش ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللالرواية ان رسول 
املتخلف عن  اهللاجيش أسامة  نفذوا جيش اسامة، لعن  -أي جهزوا -نفذوا: يوما

مة حتى تويف و هو يقول ذلك، فلم ينفذوا و تأخروا اىل ان تويف، ثم اقبال جيش أسا
خياصامن األنصار يف طلب البيعة، فبايع الناس أبا بكر و أسامة عىل حال معسكره 

: خارج املدينة يراسلهم فال يلتفتون إليه، حتى اذا استوى هلم األمر، فبعث اىل أسامة
ا هلم غنى عني، و قد نظرت يف أمري فلم أجد ان الناس نظروا يف أمورهم فلم جيدو

عن عمر غنى، فخلفه عندي و امض يف الوجه الذي امرك به الرسول بامليض فيه، 
من الذي أذن لك يف نفسك بالتخلف عني حتى تطلب مني االذن : فكتب إليه أسامة

لغريك، ان كنت طائعا هللاّ و لرسوله فارجع اىل معسكرك و مركزك الذي اقامك فيه 
فلم يزالوا يدارونه و يعدونه و يمنونه، اىل ان ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 

اجاب و قبل منهم و تركهم و نفذ يف ذلك الوجه، فلم يقنع ابو بكر بمعصيته هللاّ و 
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لرسوله بام أمره به من التخلف عن أسامة، ألن األمة جمتمعة عىل أن من عىص الرسول 

 .، و ان معصية الرسول بعد وفاته كمعصيته يف حياتهاهللاو خالفه فقد عىص 
أنه ملا حرضته الوفاة جعل ما كان اغتصبه و ظلمه يف االستيالء : و من عجائب بدعه

عليه لعمر من بعده، و طالب الناس بالبيعة و الرضا به، كره بذلك من كره و ريض به 
 :من ريض، و قد أمجعوا يف روايتهم

أ : قال اهللايومئذ الكراهة، فلام اكثروا عليه يف ذلك، و خوفوه من ان الغالب من الناس 
استخلفت فيهم خريا، فقد تقلد من اإلثم ما جعله : ختوفوين، اذا لقيته قلت له اهللاب

لعمر بعده، مثل الذي تقلده منه يف حياته و لزمه وزر ما جرى يف أيام عمر من تصيريه 
 :شيئا، اذ ملكه ما مل يكن هو له، و قوله ذلك إليه، من غري ان ينقص عمر من ذلك

 :ختوفوين، فليس خيلو حاله يف ذلك من احد وجهني اهللاأ ب
يف حياته ألنه تقي، نقي، زكي، خملص، زاهد  اهللاإما ان يكون قال هذا ألنه ال خياف 

متعمدا، أو  اهللاعن كل زلة و هفوة، و ظلم و زلل، و قائل هذا و معتقده عاص عىص 
وا َأْنُفَسُكْم ُهَو : عز و جل يف كتابه اهللاكرا، فكفى له به خزيا إذ يقول خالفه ذا َفال ُتَزكُّ

 .تعاىل يف هنيه اهللافمن زكى نفسه بعد هذا فقد خالف    َأْعَلُم بَِمِن اتَّقى
 :او ان يكون اراد بقوله

د هذا كافر بغري تعاىل تعظيام و استكبارا، و معتق اهللاأي أنه ال خياف ) أبا هللاّ ختوفوين(
بان يقول  اهللاإنه استخلف عىل عباده خريهم، فان اجابه : خالف، و قوله انه يقول هللاّ

سبحانه عند ذلك،  اهللاله و من جعل أليك ذلك و من أمرك به؟ ما تكون حجته عىل 
ان هذا إال جهل و اختباط، و غفلة، و افراط، ثم ختم بدعته بالطامة الكربى، و 
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عليه و آله  اهللاصّىل ( اهللامى، بان أمر يف وقت وفاته ان يدفنوه مع رسول املعصية العظ

يف بيته، حتى اقتدى به عمر يف ذلك، فامتثل فيه مثل ما فعله، و من عقل و ميز ) و سلم
علم اهنام قد دخال بذلك يف أمر عظيم، و منكر جسيم، و ذلك أن البيت الذي قرب فيه 

ال خيلو من ان يكون من مجلة الرتكة املوروثة، ) و آله و سلم عليه اهللاصّىل ( اهللارسول 
) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (او للصدقة، كام زعم املتخرصون، أو ان يكون الرسول 

 .استخلص ذلك لنفسه
ذلك  فاحلال يف   ال َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَّبِيِّ إِالَّ َأْن ُيْؤَذَن َلُكمْ : تعاىل يف كتابه اهللافقد قال 

عليه و آله  اهللاصّىل (بعد وفاته كاحلال يف حياته و ليس معهم خرب يعرف عن الرسول 
بدخوله عليه بغري إذن، و من ختم عمله  اهللاباالذن هلام يف ذلك، فهو قد عىص ) و سلم

 .باملعصية هللاّ
ال بالعدوان، و ان كان البيت داخال يف الرتكة فال خيلو ح اهللاتعمدا مرصا فقد بارز 

موروثا، فان كان صدقة فهو   الرتكة، من ان تكون كام زعموا صدقة، او ان يكون
جلميع املسلمني، رشق األرض و غرهبا، و ليس هلام أن يغصبا شيئا هو للمسلمني 
عامة، من غري رضا مجيع املسلمني به، و لو ادعى مدع رضا املسلمني به كان اجتامعهم 

م الصدقة أهنا ال تباع، و ال توهب عندهم، و يف عىل الرضا بذلك غري جائز، ألن حك
قوهلم ال خيلو حاهلام يف قربهيام من أن يكونا اشرتيا ذلك، او استوهباه، و هذا الوجهان 
ال جيوزان يف الصدقة عندهم، و ان كان البيت موروثا فليسا مها ممن يرث الرسول 

 .يف حال من األحوال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
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فانام كان ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (دعى جاهل بمرياث ابنتيهام من الرسول فان ا

ترك تسع نسوة، و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (نصيبهام تسع الثمن، ألن الرسول 
تسع املثمن، و مع ذلك فلم تقع قسمة من الورثة و ال    ولدا، فلكل واحد من األزواج

صّىل (ا فيه من تكفريمها مجيعا، إذ منعا ورثة الرسول الرضا منهم مجيعا بذلك، مع م
من الرتكة و املرياث، و زعموا أنه صدقة و كفى هبذا احلال ) عليه و آله و سلم اهللا

عليه و آله و  اهللاصّىل (ان الرسول : خزيا و فضيحة و مقتا، و قد أمجعوا يف روايتهم
 .ضاللة يف النار كل حمدثة بدعة، و كل بدعة ضاللة و كل : قال) سلم

  فصل ذكر بدع الثاين منهم
ما جرى منه يف حدود الصالة و ما يتصل هبا من أحكام الوضوء و : من بدع الثاين

 .األذان و االقامة، و ما يشاكل هذا الوجه
عليه و آله و  اهللاصّىل (فمن ذلك الوضوء الذي ال صالة باالمجاع بدونه ألن الرسول 

ِذيَن آَمنُوا إِذا ُقْمُتْم : تعاىل يقول يف كتابه اهللابوضوء، و ال صالة اال : قال) سلم َا الَّ يا َأهيُّ
الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو َأْيِدَيُكْم إَِىل املَْرافِِق َو اْمَسُحوا بُِرُؤِسُكْم َو َأْرُجَلُكْم إَِىل  إَِىل الصَّ

ان منها غسل، و حدان منها تعاىل للوضوء أربعة حدود، حد اهللاففرض    اْلَكْعَبْنيِ 
مسح، فدعا الثاين الناس اىل غسل الرجلني، و منع من مسحهام، فافسد عىل الناس 
وضوءهم، و بفساد الوضوء قد فسدت الصالة، ثم خترص أولياؤه و أنصاره، فرووا 
روايات كاذبة لبسوا هبا عىل أهل الغفلة من العوام، و زعموا يف ذلك خترصا و افرتاء 

خللوا األصابع من اليدين و الرجلني : قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ل أن الرسو
 .قبل ختللهام النار
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ويل لألعقاب من النار، فانقاد هلذه الرواية مجهور العوام، و اجلهلة و : و انه قال

صّىل (فرضا يف كتابه، فيخالفه الرسول  اهللاألغنام، و حمال عند ذوي الفهم ان يوجب 
َو : تعاىل قال يف فريضة الوضوء اهللاو يضاده و يبطله و ذلك أن ) يه و آله و سلمعل اهللا

عند قوم ) و من الكعبني(عىل ما يقرأ الناس   اْمَسُحوا بُِرُؤِسُكْم َو َأْرُجَلُكْم إَِىل اْلَكْعَبْنيِ 
آخرين، و ال خالف عند ذوي املعرفة ان الكعب هو املفصل الذي بني مقدم الساق و 

م، و ان العقب هو الذي يف مؤخر الساق، و بينه و بني الكعب نحو اربع اصابع، القد
حيد له حدا، او فريضة من اجل الفرائض، فيعدنا الرسول  اهللافكيف جيوز ان يكون 

 .تعاىل اىل حد غريه اهللابالنار عىل ترك لتجاوز بحد ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
استن يف فريضة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول كال ال جيوز ذلك، و لو صح ان 
فيهام، ملا جاز ان يأيت عىل سنته من ذلك بوعيد  اهللالرجلني زيادة عىل ما افرتضه 

ء من سننه وعيدا  يوجب النار عىل ترك ذلك، تقصريا او غفلة، و ما وجدنا يف يش
رض يف املسح عىل ما بوجه و ال سبب، فلام فسد هذا يف النظر و احلكمة ثبت الف

 :و استشهدوا عىل ذلك يف االحتجاج) عليهم السالم(جاءت به روايات األئمة 
تعاىل ملا نقل املسلمني من فريضة الوضوء باملاء عند الرضورة اىل فريضة  اهللابان 

التيمم، و أوجب بالتيمم ما كان غسال باملاء مسحا بالرتاب، و أسقط ما كان مسحا 
فريضتهام باملاء فرض واحد، و أعجب من   التيمم، دل بذلك عىل ان باملاء من فريضة

من املسح عىل الرجلني اىل غسلهام، دعاهم اىل املسح  اهللاذلك انه ملا نقلهم عن فريضة 
عىل اخلفني، و زعم ان ذلك سنة من الرسول، فمنعهم من فريضة واحدة و أثبت هلم 

لوا ذلك منه، و اتبعوه عليه، فكانت سبيله بدعتني من املغسل و املسح عىل اخلفني، فقب
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َُذوا : عز و جل اهللاىل أوليائه يف هذا و شبهه مع ما تقدمه و تأخر عنه كام قال  اختَّ

و أمجع أهل التفسري ان ذلك مل يكن من جهة    اهللاَأْحباَرُهْم َو ُرْهباَهنُْم َأْربابًا ِمْن ُدوِن 
ا، و حرموا عليهم حالال، فاتبعوهم عليه و اقتدوا عبادة هلم، و لكنهم احلوا هلم حرام

 .  اهللايف هذا احلال متخذين اربابا من دون  اهللاهبم، فصريهم 
ما أفسده من حدود الصالة فاسقط من األذان و االقامة، و زاد ما : و من ذلك

 .افسدمها عىل متبعيه
بام جاءت به ) و آله و سلمعليه  اهللاصّىل ( اهللافاما األذان، فانه كان عىل عهد رسول 

أسقطوا هذا : حي عىل خري العمل، فقال: الرواية عىل طريق الشيعة االمامية يقال فيه
من األذان، لئال يتكل الناس عىل الصالة، و يرتكوا اجلهاد، فاسقط ذلك من األذان و 

  بان االقامة مجيعا هلذه العلة  فقبلوا ذلك منه و اتبعوه عليه، فلزمهم يف حكم النظر
و ال رسوله، إذا ثبتا ذلك يف اآلذان و  اهللاعمر أبرص من الرشد يف ذلك ما مل يعلمه 

االقامة، و مل خيافا عىل الناس ما خشيه عمر عليهم، فهذا حال يوجب الكفر بال 
: خالف عىل من رضيها، ثم انه ملا اسقط ذلك من اآلذان و االقامة اثبت يف اآلذان

عليه و آله  اهللاصّىل ( اهللامرتني، و مل يكن هذا عىل عهد رسول » الصالة خري من النوم«
ينبغي ان يكون بني األذان و االقامة فرق، فجعلها فرادى بعد ان : و قال)  و سلم

، اهللاال إله اال : كانت مثنى مثنى مثل األذان، سوى حرف واحد من آخرها و هو قول
دة، فجعل االقامة فرادى كلها اال ما زاده فإنه يف األذان مرتني، و يف االقامة مرة واح

و سنة  اهللافيها، فانه جعله مرتني، حتى تكون البدعة عندهم أعظم قدرا من فريضة 
 ).عليه و آله و سلم اهللاصّىل (رسوله 
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ان : ما أفسده عليهم من حدود الصالة و التشهد، فاهنم قد رووا مجيعا: و من ذلك

السالم : ا التسليم، فصاروا يف تشهدهم األول يقولونحتريم الصالة التكبري و حتليله
الصاحلني، و هذا  اهللاو بركاته، السالم علينا و عىل عباد  اهللاعليك أهيا النبي و رمحة 

و  اهللاسالم تام يقطع الصالة و يفسدها، فاهنم اذا قالوا السالم عليك أهيا النبي و رمحة 
 اهللالصاحلني، فقد دخل يف هذا التسليم مجيع عباد  اهللابركاته السالم علينا و عىل عباد 

من املالئكة و اجلن و االنس، و مل يبق بعد ذلك من جيوز أن يسلم عليه، فليس منهم 
 .من يصيل أربع ركعات ساملة بوجه و ال سبب

من حدود الصالة انه استن عليهم يف قراءة احلمد بعد فراغها قول : و مما أفسده عليهم
حتى ان من يلقن من األعاجم و  اهللات عند اوليائه كأهنا من كتاب فصار» آمني«

فكانت هذه كلمة    غريهم و عوام الناس و جهاهلم سورة احلمد يلقنوهم هذا احلرف
زائدة منهم يف سورة من القرآن، حتى ان من يقرأ و مل يأت هبا يف الصالة و غريها كان 

 اهللاصّىل ( اهللاذلك أئمتنا أهل بيت رسول  ، و أنكراهللاعندهم كأنه ترك آية من كتاب 
اهنا تقطع الصالة، و دليل ذلك اختالف أهل احلجاز يف : و قالوا) عليه و آله و سلم

 .روايتهم
 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (من روى ان الرسول : فمنهم

 .  اذ قال االمام و ال الضالني قولوا آمني
 .ام فأّمنوامن روى إذا أمن االم: و منهم
 .من روى ذلك برفع الصوت: و منهم
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و كان هذا االختالف منهم من أوضح الداللة عىل خترصهم يف اخبارهم، ثم اتبع هذه 
البدعة ببدعة مشاكلة لتكفري أهل الكفر لطواغيتهم من عكف اليدين يف الصدور  و 

 .عن ذلك) عليه السالم(قد هنى أمري املؤمنني 
ء من  حدود الصالة، أمره إياهم بصالة املغرب قبل ظهور يش من: و مما أفسده عليهم

النجوم، و زعم انه لو علم ان يف الناس إمكانا للعتق من كلهم ألوجب عىل من ترك 
صالة املغرب حتى يظهر نجم واحد عتق رقبة، فشدد عليهم يف تقديمها غاية 

قرأ يف املغرب ) و سلمعليه و آله  اهللاصّىل ( اهللالتشديد، و هم قد رووا ان رسول 
 .سورة األنعام

 .من روى انه كان يقرأ فيها دائام و النجم و الطور و نحومها: و منهم
لكن عمر أفسد عليهم بتقديم هذه الفريضة فريضتني عظيمتني، فريضة الصالة، و 

ُّو: يقول يف كتابه اهللافريضة الصيام يف شهر رمضان الفطارهم يف ذلك الوقت و  ا ُثمَّ َأِمت
ْيلِ  ياَم إَِىل اللَّ افطر قبل الليل فقد أفسد صومه بال خالف، و ال خالف   فكل من   الصِّ

مع ذلك ان الليل يكون اذا غابت الشمس، و ال خالف بني ذوي املعرفة ان احلائل 
بيننا و بني رؤية النجوم بالنهار هي الشمس، فحكمها اذا غربت أن تظهر النجوم 

نها، و احلائل بعد قائم مل يغرب كال، فعالمة الليل ظهور لزوال احلائل بيننا و بي
 .النجوم، و عند ذلك جيب االفطار، و فريضة صالة املغرب

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامن صالة النوافل، ان رسول : و مما أفسده عليهم
لك منه استن صالة الوتر بعد صالة الليل، يف آخر الليل، بامجاع اهل الرواية عىل ذ

إن صالة الليل انام كانت واجبة عىل الرسول دون غريه : فقال عمر) عليه السالم(
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ْد بِِه نافَِلًة َلَك : لقوله عز و جل ْيِل َفَتَهجَّ و ليس كل انسان يطيق القيام : قال   َو ِمَن اللَّ

ال يف الليل، فال جيب ان يؤخر الوتر، و الوجه ان تصيل يف أول الليل بعد العشاء، فاز
عن وقتها من آخر الليل اىل اوله، فبطل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (سنة الرسول 

فضل الوتر يف اّول الليل، إذ مل يأت هبا يف وقتها الذي استنها، فهذه الصالة بجميع 
 .حدودها قد فسدت عليهم ببدعته يف فرائضها و سنتها

لصالة يف غري موضع من كتابه، و فرضها بفرض ا اهللالتي قرن : و من بدعه يف الزكاة
جعل الزكاة يف احلنطة و الشعري و ) عليه السالم(اجتمعت األمة يف الرواية أن الرسول 

التمر و الزبيب، العرش من كل صنف، مما يسقى باألهنار و األمطار، و نصف العرش 
كل ء من ذلك حتى يبلغ الصنف مخسة أوسق، فيام ال يسقى هبا، و أنه ال صدقة يف يش

و اختلف األمة يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاوسق ستون صاعا بصاع رسول 
 .الصاع

 .مخسة ارطال و ثلث بالبغدادي: فقال اصحاب احلديث هو
 .هو ثامنية ارطال بالبغدادي: و قال اصحاب الرأي

 .هو تسعة ارطال بالعراقي و ستة باملدين): عليهم السالم(و قال أهل البيت 
الصدقات التي هي الزكاة عىل ما ذكرناه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ذ الرسول فأخ

يف العرش و نصف العرش من األصناف األربعة، ثم ساوى باالعطاء بني األصناف 
تعاىل هلم، فلم يفضل يف ذلك قرشيا عىل عريب، و ال عربيا عىل  اهللالثامنية التي اوجبها 

 :تعاىل اهللاو ال ذكرا عىل انثى، و الثامنية اصناف يف قول  عجمي، و ال أبيض عىل اسود،
َدقاُت لِْلُفَقراِء َو املَْساكِنيِ  َام الصَّ  .اآلية   إِنَّ
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إىل أيام عمر ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و كان احلال جيري كذلك يف زمان الرسول 

املهاجرين عىل بغري خالف يف ذلك، فأوجب عمر التفضيل بينهم يف اإلعطاء، ففضل 
صّىل (األنصار، و قريشا عىل العرب، و العرب عىل العجم، ثم فضل بني أزواج النبي 

ففضل منهن عائشة و حفصة عىل مجيعهن، و كان يعطيهام ) عليه و آله و سلم اهللا
فقبلوا ذل طوعا و كرها، و هذا هو احلرام املحض الذي    ضعفي غريمها من األزواج

فلام قبلوا ذلك ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (به و ال رسوله  اهللايأمر الشبهة فيه، إذ مل 
ينبغي ان جيعل مكان هذا العرش : احلرام منه و استعذبوه و مالوا إليه و استطابوه، قال

و نصف العرش دراهم تأخذها من أرباب األمالك معلومة، فانه احفظ و اوفر للامل، و 
وه اىل ذلك، فبعث اىل البلدان من يمسحها عىل أسهل عىل ارباب األمالك، فاجاب

اهلها و الزمهم اخلراج، فاخذ من العراق و ما يليها ما كان يأخذ منهم ملوك الفرس 
درمها واحدا و قفيزا  من اصناف احلبوب، و أخذ من مرص و نواحيها    عىل كل جريب

 .ندريةدينارا و إردبا عن مساحة جريب، كانت هلم يأخذها منهم ملوك االسك
 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و هم قد رووا مجيعا ان الرسول 

قد حما ذلك   منعت العراق درمهها و قفيزها، و منعت مرص دينارها و إردهبا  يريد انه
رشيعة االسالم، فكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة، فاتبعوه عىل ذلك و قبلوا منه، 

 ارباب األمالك أمالكهم باحتباسهم الزكاة، ألجل و أكلوه مستحلني له، فافسد عىل
ما كان يأخذه منهم من اخلراج، فكان اخلراج املأخوذ منهم ماال اغتصبوا عليه، و 
الزكاة املفروضة باقية عليهم يف امواهلم، ال حتل هلم أمواهلم حتى خيرجوا منها ما 
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تعاىل عليهم، و  اهللافريضة  عليهم فيها، و الزمهم الكفر و االرتداد برتكهم اهللاوجبه 

 .تعطيلهم اياها عامدين متعمدين من غري علة تضطرهم اىل ذلك
و من كان من املسلمني ال زكاة عليه، فقد لزمه أيضا من هذا التكفري و االرتداد ما لزم 
اصحاب األمالك مما أكلوه من هذا املال املأخوذة ظلام و جورا و غصبا من اخلراج، اذ 

ى عن اكل احلرام من غري اضطرار، فلام اكلوا هذا اخلراج عامدين كانوا هن اهللاكان 
آكلني للحرام املحض بغري تأويل و ال شبهة، و من أكل احلرام، و نكح به النساء، و 

تعاىل بالعداوة، و من  اهللاشرتى منه االماء من غري إقالع عنه و ال تربم منه فقد بارز 
 .عند كل ذي دين و فهمبالعداوة فقد كفر  اهللابارز 

ينبغي لنا ان نجعل من هذا املال الذي هو : فلام استحلوا ذلك و استطابوه قال هلم
الناس و يشتغل سائر الناس يف معايشهم و ....    اخلراج قسطا ألقوام جياهدون

أسواقهم و جتاراهتم و صنائعهم، فليس كل مسلم يمكنه اجلهاد، فرغب كرباؤهم و 
ميال منهم للبدعة و اخلفض و الراحة، و رغب يف ذلك اهل رؤساؤهم يف ذلك 

احلروب، و محلة السالح، ملا يتعجلونه من أخذ املال، فاجابوا اىل ذلك و صوبوا رأيه 
فيه، فرصف عند ذلك تلك األموال املأخوذة حراما و غصبا و ظلام من اصنف أهل 

املجاهدين جياهدون  الزكاة اىل قوم جندهم، و دوهنم جندا للجهاد بزعمه، فصّري 
باجرة، فابطل ثواب اجلهاد عىل مجيع املسلمني ممن ختلف عنه، و ممن جياهد منهم 
باجرة، و األجرة مع ذلك من مال حرام و كل من عمل باجرة فال ثواب له عىل عمله، 

ء يأخذه املجاهدون باألجر من الغنائم فهو عليهم حرام، ألهنم جاهدوا  و كل يش
هلم يف الغنائم التي كانوا يأكلوهنا ألهنا عليهم حرام، و األجرة  باألجرة، فال حظ
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عليهم حرام، و املال املأخوذ من اخلراج عىل مجيع من اكل منه شيئا حرام، فهل للناس 
باعظم من هذه املصيبة يف املسلمني بام ذكرنا من البدع مع ما رصفه عن الثامنية 

 .وظهم من الزكاةالزكاة هلم من حظ اهللاصناف، الذين جعل 
و يف غري  اهللاهذا، و كل من قتل منهم يف اجلهاد فانه كان مقتوال باجرة دون طاعة 

سبيله، ثم جعل من هذا املال املأخوذ حراما من اخلراج قسطا للقوم من الفقهاء، 
فقبلوا ذلك و اكلوه الفقهاء و من أقامهم بزعمه يعّلمون املسلمني معامل دينهم، و 

املصلني هبم يف البلدان و املؤذنني، فقبلوا ذلك و أكلوه مستحلني له،  كذلك األئمة
فدخل يف هذا احلرام مجيع علامئهم و جهاهلم، و اسقط بذلك عن املعلمني ثواب 
تعليمهم، و عن املؤذنني ثواب تأذينهم، و عن املصلني بالناس ثواب صالهتم باألجرة 

تلك احلالة مستأجرين لألذان و التي أخذوها عىل ذلك من احلرام، فصاروا يف 
الصالة، فاذاهنم و صالهتم باألجرة التي اخذوها عىل ذلك كله، فصاروا يف تلك 
احلالة مستأجرين، و بقيت عليهم فرائض اآلذان و الصالة، ألنه غري جائز للمصيل ان 

عليه بغري اجرة، و  اهللايعتد بصالة يصليها باألجرة، و كان يرتك فرضه الذي اوجبه 
ليس منهم من جعل فرضه غري صالته التي صالها باجرة، فاخذوا بتلك الصالة 

 .األجرة الداء فرائضهم من الصلوات، فلم يكونوا مصلني هللاّ تعاىل بوجه و ال سبب
من ترك صالة واحدة «: بغري خالف) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاو قد قال رسول 

احلالة خزيا، و فضحية، و مقتا، و كفرا، و احلادا،  و كفى هبذه» عامدا متعمدا فقد كفر
 .و جهال، و عنادا
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يف هذا املعنى ما حكم به يف اهل الذمة من أخذ احلرام، فان رسول : و من بدعه أيضا

ء معلوم حمدود، يؤخذ منهم  عاهد اهل الذمة عىل يش) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
ء منها، مل يقبل منهم بعد  إن نقضوها، أو يش يف كل سنة بعد رشوط رشطها عليهم

ذلك غري االسالم، أو القتل، و استباحة األموال، و الذراري، و مل جيعل هلم يف ذلك 
منازل لغني و ال فقري، بل جعل غنيهم و فقريهم يف ذلك كله بالسوية، فجعلهم عمر 

م، و من طبقات ثالث، فأخذ من األغنياء بحساب طبقتهم، و من أوسطهم بحساهب
عامتهم بقسطهم، فقبلوا ذلك منه، و اكلوه مستحلني له، مع علمهم بمخالفته 

  و جعله   للرسول يف ذلك كله، ثم عمد اىل مال اخلمس فرصفه عن أهله و منعهم منه
) عليه السالم(يف اثامن الكراع من اخليل و السالح للمجاهدين فقال ألمري املؤمنني 

ن نجعل لكم مخس هذه األموال، و لكن نجعل لكم بعضها األموال كثرت و ال جيوز أ
 .و نرصف البعض يف الكراع و السالح

ء منه،  إن كان املال لك فال حاجة لنا إليه و ال اىل يش) عليه السالم(فقال أمري املؤمنني 
و ان كن لنا فال تأخذه اال بالتامم و الكامل، فمنعهم عن ذلك مجيعه، فقبلوا منه، و 

 .اهله و مستحقه كفرا و احلادا و ظلام و عنادا اكلوه دون
 اهللايف شهر رمضان ان رسول  اهللايف فريضة الصيام الذي افرتضه : و من بدعه أيضا

استن للصائمني النوافل يف ليايل شهر رمضان فرادى، و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
 :هي التي تسميها العامة

مل يرخص يف صالهتا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ول الرتاويح، و امجاع األمة ان الرس
يف سنته، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (  اهللامجاعة فجعلها عمر مجاعة  خالفا عىل رسول 
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أ تقولون : و هم مجيعا يقرون أهنا بدعة، ثم يزعمون أن بدعتها بدعة حسنة فقيل هلم

و يف ذلك الكفر، أم ) ه و آله و سلمعلي اهللاصّىل ( اهللاإهنا أحسن من سنة رسول 
ان هذه : أحسن منها، فان قالوا) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (تقولون إن سنة الرسول 

ان : كفروا، و ان قالوا) و سلم  عليه و آله اهللاصّىل (البدعة أحسن من سنة الرسول 
و أوجب، عىل  أحسن منها فاألحسن أوىل) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (سنة الرسول 

كل حمدثة بدعة، و كل بدعة : قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ان امجاعهم ان الرسول 
فاي حسن يف الضاللة، فافسد عليهم صالته كام أفسد . ضاللة و كل ضاللة يف النار

 .عليهم فرضه، إذ أمرهم باالفطار قبل ظهور النجم
ان العمرة قد : قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأن رسول : و من بدعه يف احلج

عليه (و كان مقام ابراهيم  - و شبك اصابعه -دخلت يف احلج هكذا اىل يوم القيامة
اىل الذي هو ) عليه السالم(قد أزالته قريش يف اجلاهلية عن موضع ابراهيم ) السالم

ده اىل موضعه، فلام مكة ر) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافيه اليوم، فلام فتح رسول 
أنا أعرفه و قد : من يعرف موضع هذا املقام يف اجلاهلية؟ قال رجل: كان ايام عمر قال

جئني به، فاتاه : أخذت قياسه بسري هو عندي، فعلمت انه حيتاج إليه يوما فقال عمر
الرجل بذلك السري، فرد به املقام اىل املوضع الذي كان يف اجلاهلية و هو اىل اليوم 

متعتان كانتا عىل : متعة النساء، و متعة احلج، فقال: ك، ثم انه هناهم عن املتعتنيهنا
حاللني و أنا أهنى عنهام و اعاقب عليهام  و قد امجعوا مجيعا يف رواياهتم  اهللاعهد رسول 

ملا حج حجة الوداع قال للناس بعد ان ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللان رسول 
أهيا الناس من كان ساق اهلدي من موضع احرامه فليقم عىل احرامه : طافوا و سعوا
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حتى يبلغ اهلدي حمله، و من مل يكن ساق اهلدي فليحل و ليتمتع بالعمرة اىل احلج، فلو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي أمرتكم به، و لكني قد سقت اهلدي و 

ُّوا اْحلَ : تعاىل يقول يف كتابه اهللا عليه و  اهللاصّىل ( اهللافجعل رسول    جَّ َو اْلُعْمَرَة هللاََِِّو َأِمت
 :احلج عىل وجهني ال جيوز غريمها) آله و سلم

 .احلج مفردا و ذلك ان ساق اهلدي معه من موضع احرامه ال جيوز له غري ذلك
و الوجه اآلخر مقرونا بالعمرة و ذلك ملن مل يسق اهلدي ال جيوز له غري ذلك، فمن 

ممن يسوق اهلدي مفردا فال حج له، و من جتاوز ممن مل يسق اهلدي للحج مقرونا  جتاوز
حكم هبذا بال ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (بالعمرة فال حج له، اذ كان الرسول 

و ال تكون العمرة إال باالحالل من االحرام ) عليه السالم(خالف يف الرواية به عنه 
فليحل و ليتمتع بالعمرة اىل ) عليه و آله و سلم اهللا صّىل ( اهللاألول، كام قال رسول 

احلج، و العمرة ال تكون إال باملتعة، و هي االحالل، و التمتع بام يتمتع به املحلون، من 
الثياب، و الطيب، و النساء، و غري ذلك اىل يوم الرتوية، ثم جيدد عند ذلك االحرام 

س أن حيجوا حجا مفردا، من ساق للحج يف وسط املسجد احلرام، فامر عمر النا
 اهللاصّىل (و رسوله  اهللايسق، و هناهم عن التمتع بالعمرة خالفا عىل   اهلدي، و من مل

هبا فروج  اهللاو هناهم مع ذلك عن متعة النساء التي حصن ) عليه و آله و سلم
 .املسلمني، فكل من زنى بعد ذلك فمثل وزره يف عنق عمر

لو ال كلمة سبق هبا ابن اخلطاب ما زنى اال ): عليه السالم( و قد قال أمري املؤمنني
شقي، فافسد عليهم حجهم بام ذكرناه من بدعه فيه و تغيريه، و احلجاج اآلن يطوفون 
بالبيت ثم يصلون يف موضع املقام، فبطل الطواف عليهم إذ مل يصلوا يف مقام ابراهيم 
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 اهللاكام قال ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الذي وضعه فيه الرسول ) عليه السالم(

 :تعاىل
ُِذوا ِمْن َمقاِم إِْبراِهيَم ُمَصىل�  و اذا بطل الطواف بطل احلج، و كذلك ما ذكرناه من    َو اختَّ

 .  احلج املفرد، و احلج املقرون
عليه و آله  اهللاصّىل (يف احلدود، و من ذلك حد اخلمر، فان الرسول : و منها ما ابتدعه

بامجاع اهل الرواية جعل حد اخلمر أربعني بالنعال العربية، و جرائد النخل، و ) و سلم
ان الشارب إذا : ذلك النصف، و أقل احلد حد القاذف، و هو ثامنون جلدة، فقال عمر

رشب سكر، و اذا سكر افرتى، و اذا افرتى وجب عليه حد القاذف، فاسقط سنة 
يف حد اخلمر و صري له حدا من  اهللافرض  و) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول 

االفرتاء لوجب عىل الشارب حدان،   و لو وجب ما قاله يف حال السكر من   عنده برأيه
حد الرشب، و حد االفرتاء و القذف، كام لو زنى رجل يف حرز حال الرسقة منه، 

 .لوجب عليه حد الزنى، و حد الرسقة
قطع ) عليه السالم(مجعوا ان امري املؤمنني فان اهل األثر ا: و من ذلك حد السارق

ليقوم عليه للصالة، و أنه قطع اليد من مفصل    الرجل من مفصل الكعب و ترك احلق
و رسوله،  اهللاهبذا امر : جممع األصابع و ترك الكف مع االهبام لوضوء الصالة، و قال

ق مع فخالف عمر ذلك، فقطع اليد من الزند، و الرجل من مفصل أسفل السا
 ).عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و رسوله  اهللالكعب، خالفا عىل 

العظيم عىل مجيع األمة، من تواله و من مل يتوله، و ذلك يف : و منه ما دخل به الفساد
: و رسوله جعل الطالق عىل العدة و عىل السنة، فقال عمر اهللالطالق و النكاح فان 
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د لزم حكم الطالق سواء كان لك يف جد أو غري من طلق ثالثا يف جملس او يمني فق

جد، و احتج يف ذلك بانه زعم أن الناس قد استعذبوا االيامن بالطالق فالوجه ان ينفذ 
طالق   فالزم احلانث يف يمينه بالطالق، و سامه   عليهم احلنث يف ذلك لريتدعوا عنه

و هم قد سمعوا الرسول البدعة، و اتبعوه عىل ذلك و رضوا فيه مع امجاعهم انه بدعة، 
كل حمدثة بدعة و كل بدعة ضاللة و كل ضاللة يف : يقول) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

النار، فدخل الرضر العظيم عىل مجيع الناس هبذه البدعة ألن املطّلق هذا الطالق الذي 
قد امجعوا انه بدعة فهو غري مطلق فاملرأة خترج من بيت زوجها و هي غري مطلقة، 

يتزوجها رجل آخر، و هي غري مطلقة األول و هي حرام عند الثاين، و فسد أيضا ف
 .النكاح لفساد الطالق، و ابيحت الفروج حراما، و فسد النسل بفساد النكاح

جتنبوا املطلقات ثالثا يف : انه قال) عليه السالم(و روى مشاخينا عن امري املؤمنني 
 )السالم عليه(جملس واحد فاهنن ذوات ازواج فانه 

ال يكون الطالق طالقا حتى جيمع احلدود األربعة، فان نقص منها حد واحد ال : قال
 :يقع الطالق و هي

 .ان تكون طاهرا من غري مجاع، و يقع بعد خروجها من حيضها: االول
 .ان يكون الرجل مريدا للطالق اختيارا: و الثاين

 .ان حيرضه شاهدا عدل: و الثالث
و هلذا احلال قل املحبون    بالطالق، مع امجاعهم ان هذا هو احلقان ينطق : و الرابع

إذ كان نكاحهم فاسدا لفساد طالقهم، و نسلهم فاسدا ) عليه السالم(ألمري املؤمنني 
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انه قال، ال حيب أمري ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (لفساد نكاحهم، و قد حكم الرسول 

 .املؤمنني اال طاهر الوالدة دون خبيثها
منه ما قد شمل فساده و عم رضره، و دخلت مصيبته عىل مجيع : و نظري هذه البدعة

املسلمني و املعاهدين، و هو منعه من بيع امهات األوالد يف حياة السيد، و بعد وفاته، 
و اجيابه حريتهن بعد وفاة مالكهن، فكل من كانت له أمة فولدت منه ولدا مات الولد 

املرياث،   عها، و اذا مات سيدها منعوا ورثته من ادخاهلا يفاو بقي فسيدها يمنع من بي
و يزعمون اهنا صارت حرة بعد موت سيدها عنها، فام اعظم بلية هذه البدعة عىل 
مجيع من هو حتت حكم االسالم، و ذلك ان األمة إن كانت اذا ولدت من سيدها 

النكاح تزوجيا بعد تصري حرة فقد حرمت عىل سيدها يف وطيها و استخدامها إال بعقد 
عقد امللك، و ان كانت أمة حللها بعقد االبتياع فمحال ان حيرم بعض مقتىض العقد و 

 .حيل بعضه
و قد امجعوا ان سيدها يطأها بعد والدهتا منه بعقد االبتياع الذي يملك به بيعها او 
 هبتها، و وطيها قبل الوالدة منه و غري جائز ان يفسخ من ملكها بذلك العقد حدّ 

واحد، إال فسدت حدود ذلك العقد، و ال يثبت مجيع حدوده حتى خيص ذلك كتاب 
و هذا ما ال جيد احد إليه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاو سنة من رسول  اهللامن 

سبيال، فاذا مات سيد األمة و هلا منه ولد و كان ولدها هو الوارث دون غريه لزمه 
من ملك ذا رحم فهو حر، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاحرية والدته، لقول رسول 

و ان كان مع ولدها وارث غريه كان ملن معه من الورثة نصيبهم من األمة، إذ مل يعتقها 
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سيدها و وجب عىل الولد ان يستخلص والدته من الورثة بدفع حقهم بحكم ثمنها 

 .عىل والده من نصيبه من املرياث
حرة فان كان ولدها قد مات قبل موت السيد و ورثها غري فاذا استخلصها صارت 

ولدها فهي امة للورثة حيل هلم مجيعا  وطيها، و بيعها، و هبتها، و استخدامها غري ولد 
سيدها من غريها، فان كان لسيدها ولد من غريها فلولده من غريه ملكها، و بيعها، و 

به و رسوله، فهم  اهللالذي أمر هبتها، و استخدامها، و ال حيل وطيها، فهذا حكمها 
اآلن يمنعون ورثة األمة من ملكها من كل وجه و هي أمة هلم، إذ مل يكن سيدها 
أعتقها، فيحولون بني مالكها من الورثة و بينها، و يمنعون الوارث من تزوجيها ممن 
خيطبها عىل سبيل حكم احلرية دون حكم املال، فان فعلوا اوالد زوجها ففرحها حرام 
بتزويج مالكها، و بتزوجيهم إياها دون وارثها عىل من تزوجها، و الوارث انام تزوجها 

 .عىل اهنا حرة، و ليس عنده أهنا ملك له، و ال اوالد من تزوجها منها مماليك للورثة
أن من تزوج أمة لغريه بغري اذن مالكها فنكاحها حرام، و : فان االمجاع من املسلمني

والدها منه عبيد لسيدها، سواء كان املتزوج هبا حرا او عبدا، فرجها عليه حرام، و أ
فلينظر اآلن ذو الفهم يف هذه البدعة يف حكم األمة ما أعظم مصيبتها و اظهر رضرها، 
و خزهيا، و نكاهلا يف حال الدين و الدنيا، فانه قد حلق وارث األمة رضر منعهم إياه 

ثها يف ملكها، و حلق املتزوج رضر ما هو من أمته، و حلق األمة رضر امتناعها عىل وار
مقيم عليه من وطي فرجها حراما، و حلقها هي أيضا من رضر هذا التحريم مثل الذي 
حلق املتزوج هبا، و حلق ولدها يف تلك احلالة رضر والدهتم من وطي حرام، و حكم 
وجوب رقهم لوارث االمة، فكم من وجه قد حلق اخللق من رضر هذه البدعة، و 
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يع وزر هذه الوجوه التي حلق رضرها منها الزم ملن ابتدعها اىل يوم القيامة، من غري مج

 .ان ينقص القوم من وزرهم يف ذلك شيئا
كان حيكم بملك امهات األوالد ) عليه السالم(و امجع اهل األثر ان عليا أمري املؤمنني 

أمر يف )  السالمعليه (و ببيعهن عىل احكام ملكهن للورثة، مما قدمنا ذكره و أنه 
اوالده بيعا عىل أوالدهن منه من أنصبائهم من   ان جيعل امهات: وصيته وقت وفاته

املرياث باألثامن التي اشرتاهن هبا، و جعل كل أمة ال ولد هلا حرة من ثلث ماله، ليعلم 
) عليه السالم(ذو الفهم ان أمهات األوالد عىل حال ملكهن، و ملا جعل أمري املؤمنني 

ت أوالده كذلك عىل اوالدهن رصن عند ذلك احرارا عىل أوالدهن، لقول أمها
و رصن امهات اوالده » من ملك ذا رحم فهو حر«): عليه الصالة و السالم(الرسول 

 .بذلك طاهرات طيبات يف تزوجيهن لعبده و غري تزوجيهن
ملسلمني اكفاء جعل ا) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللان رسول : و من بدعه يف النكاح

بعضهم لبعض يف النكاح، من غري أن يميز يف ذلك قرشيا و ال عربيا و ال عجميا و ال 
 :موىل، و قال فيام نقل عنه بامجاع

من جاءكم خاطبا ترضون دينه و أمانته فزوجوه، ان ال تفعلوا تكن فتنة يف األرض و 
هم و يسعى بذمتهم املؤمنون اخوة تكافأ دماؤ: فساد كبري  و قال يف حجة الوداع

 اهللاموافق لقول ) عليه السالم(ادناهم و هم يد واحدة عىل من سواهم، و قوله هذا 
َام املُْْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكمْ : تعاىل عليه  اهللاصّىل (و رسوله  اهللاو مل يميز    إِنَّ

جه من الوجوه و سبب من بني املؤمنني يف حال من األحوال بو) و سلم و آله
قريش يف سائر العرب و العجم، و تزيج    األسباب، فميزهم عمر، فاطلق تزيج
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   يف قريش، و منع العجم من التزيج   يف سائر العجم، و منع العرب من التزيج   العرب

يف العرب، فانزل العرب يف قريش منزلة اليهود و النصارى، و انزل العجم يف سائر 
تعاىل للمسلمني التزويج يف أهل الكتاب و مل يطلق تزويج  اهللا، إذ أطلق العرب كذلك

ضباعة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاهل الكتاب يف املسلمني، و قد زوج رسول 
بنت الزبري بن عبد املطلب من املقداد بن األسود الكندي، و كان موىل لبني كندة ثم 

أ تعلمون مل زوجت ضباعة بنت عمي من املقداد؟ ): سلمعليه و آله و  اهللاصّىل (قال 
ليتضع النكاح فيناله كل مسلم، و لتعلموا ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ال قال : قالوا

أتقاكم، فمن يرغب بعد هذا عن فعل الرسول فقد رغب عن سنة  اهللاأن أكرمكم عند 
غب عن سنتي فليس مني، و قيل من ر):  عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول و قال 
تتكافأ دماؤكم و : أ جيوز تزويج املوايل بالعربيات، فقال) عليه السالم(ألمري املؤمنني 

 .  ال تتكافأ فروجكم
منع اليهود و النصارى إذا اسلموا من مرياث ذوي ارحامهم الذين مل يسلموا، : و منها

م يف منعهم به من حقوقهم، و فحرمهم املرياث باسالمهم و صري االسالم وباال عليه
أهل امللتني ال يتوارثان، و ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل (احتج يف ذلك بقول الرسول 

و امجع اهل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (مل يعلم تأويل هذا القول من الرسول 
يه عل(الروايات ان عثامن بن عفان خالفه يف ذلك، و ورثهم و كذلك أمري املؤمنني 

عليه و  اهللاصّىل (ما معنى قول الرسول ) عليه السالم(، و قال أمري املؤمنني )السالم
أهل امللتني ال يتوارثان، النه يعني ان ترثهم و ال يرثونا، و اذا كان ذلك ): آله و سلم
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): عليه السالم(كذلك مل نكن متوارثني، كام أننا ننكح فيهم و ال ينكحون فينا، ثم قال 

 .ملسلم من مرياثه ألجل االسالم و هل زاده االسالم اال خريا و عزاو يمنع ا
أحكام املواريث يف االسالم، فان عمر امر الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت : و منها

إن زيدا أفرضنا فزادوا بعده يف اخلرب و عيل اقضانا و أيب أقرأنا، ثم : يف الفرائض، و قال
خترصا و افرتاء ألن هذا بعيد ) عليه و آله و سلم اهللا صّىل (أسندوا اخلرب اىل الرسول 

عليه و آله و  اهللاصّىل (إذ مل يكن يف حياة الرسول ) عليه السالم(من قول الرسول 
ألحد ان يقول يف القضاء و ال يف الفرائض و ال يف غريها، و كان من حكم زيد ) سلم

 اهللارحام و غريها الذي حكم بن ثابت يف ايام عمر يف الفرائض ان جعل مال ذوي األ
للعصبة، و قال    اهللابَِبْعٍض ِيف كِتاِب   َو ُأوُلوا اْألَْرحاِم َبْعُضُهْم َأْوىل: به يف كتابه بقوله

 .ال يعطى ذو األرحام شيئا من املرياث عنادا هللاّ و لرسوله يف ذلك: زيد
 اهللاصّىل ( اهللاباس ان رسول ثم خترصوا للعامليني خربا انقادت هلم به أسندوه اىل ابن ع

هذا : ما أبقت الفرائض فال ويل عصبة ذكر، و قال رجل: قال) عليه و آله و سلم
متييز و فهم، إذ كانت العصبة يف اللغة هم   الكالم ال يليق بالرسول، لو كان للقوم

و  عليه و آله اهللاصّىل (الذكران دون االناث من اهل بيت األب دون األم، و الرسول 
 :قال) سلم

عليه و آله و  اهللاصّىل (أنا افصح العرب، و ال فخر، و كذلك جيب ان يكون الرسول 
عليه  اهللاصّىل (افصح اخللق، و اعلمهم باحلقائق، فكيف جيوز ان يقول الرسول ) سلم

و لو تكلم هبذا جلهل الناس ) عصبة ذكر(مع فصاحته و علمه و حكمته ) و آله و سلم
لولدان و النسوان لسخر منه، فصري زيد كلام كان باقيا بعد القسمة يف بالعربية من ا
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الكتاب للعصبة بزعمه رجوعا بالناس اىل احكام اجلاهلية يف املواريث، فاهنم كانوا 
يورثون الرجال و ال يورثون النساء، و يورثون األعامم و ال يورثون األخوال، فخالف 

جاِل َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك : قال عز من قائلاحكام اجلاهلية باحكام رشيعته ف اهللا لِلرِّ
ُثَر اْلوالِداِن َو اْألَْقَرُبوَن، َو لِلنِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلوالِداِن َو اْألَْقَرُبوَن، ِممَّا َقلَّ ِمنُْه َأْو كَ 

فدخل يف    اهللاٍض ِيف كِتاِب بَِبعْ   َو ُأوُلوا اْألَْرحاِم َبْعُضُهْم َأْوىل: َنِصيبًا َمْفُروضًا  ثم قال
ذلك الرجال و النساء و أهل بيت األب و أهل بيت األم مجيعا عىل العموم دون 
اخلصوص، ثم اضطروا لفساد حكمهم اىل القول بالعول يف حساب الفرائض، فمنعوا 

هلم، و كان هذا من  اهللابذلك أيضا كثري من اصحاب السهام سهامهم التي سامها 
تعاىل باحلساب إذ فرض السهام ما ال يستقيم بزعمهم  اهللاب اجلهل عىل حكمهم يوج

إنه قد يتفق بالقسمة نصف و نصف و ثلث، حتى اضطر ابن : يف احلساب، ألهنم قالوا
أ ترى الذي احىص رمل عالج مل يعلم بانه ال : عباس يف انكار ذلك عليهم اىل ان قال

و من شاء فليباهلني حتى : م قالث. و ثلث  جيوز ان يكون يف مال نصف و نصف
 .اهللاباهله، ان العول غري جائز يف دين 

و ذلك مثل قوهلم يف امرأة تركت زوجها و أمها و اختها ألبيها و أمها، فزعموا ان 
للزوج النصف و لألخت من األب و األم النصف و لألم الثلث، و كل ذي فهم يعلم 

م تدبريه ان جيعل لألخت من األم و األب اكثر تعاىل ال جيوز يف حكمته و تقسي اهللان 
و امجاع من   بَِبْعضٍ   َو ُأوُلوا اْألَْرحاِم َبْعُضُهْم َأْوىل: من األم يف املرياث مع قوله تعاىل

 :املسلمني
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ان كل من كان رمحه اقرب كان أحق باملرياث، و ال خالف ان األم اقرب رمحا اىل بنتها 

 .و كيف حكمكم انتم هبذه الفريضة: لنا من رحم اختها، قال املخالفون
للزوج النصف تاما كامال، و لألم الثلث بآية التسمية مع األب، و يبقى من املال : قلنا

السدس مستحق آية الرحم، و كانت األم اقرب األرحام فاخذته أيضا فصار هلا 
انام  حكم هبذا، و اهللالنصف و سقطت األخت و ال ترث مع األم شيئا، و ذلك ألن 

َو إِْن كاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة   ورث االخوة و األخوات يف حال الكاللة من قوله تعاىل
ُدُس َفإِْن كاُنوا َأْكَثَر ِمْن ذلَِك َفُهْم  َأِو اْمَرَأٌة َو َلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفلُِكلِّ واِحٍد ِمْنُهَام السُّ

ُلِث  كاُء ِيف الثُّ  .م بغري خالففهؤالء األخوة من األ   ُرشَ
ُيْفتِيُكْم ِيف اْلَكالَلِة إِِن اْمُرٌؤ َهَلَك  اهللاَيْسَتْفُتوَنَك ُقِل : و قال يف األخوة من األب و األم

ْنيِ َلْيَس َلُه َوَلٌد َو َلُه ُأْخٌت َفَلها نِْصُف ما َتَرَك َو ُهَو َيِرُثها إِْن َملْ َيُكْن َهلا َوَلٌد َفإِْن كاَنَتا اْثنَتَ 
َكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُْنَثَيْنيِ فَ  فهؤالء    َلُهَام الثُُّلثاِن ِممَّا َتَرَك َو إِْن كاُنوا إِْخَوًة ِرجاًال َو نِساًء َفلِلذَّ

األب و األم و مل يذكر معهم والدا و ال ولدا، و كل من خلف والدا او   األخوة من
ركته، و كل من ال يرتك ولدا فهو غري موروث كاللة، و ذلك مما ال حظ لالخوة يف ت

والدا و ال ولدا فهو عند ذلك موروث كاللة، و األخوة اّول درجات الكاللة، ألن 
الكاللة مأخوذة يف حقيقة اللغة من الكل، و كل من تقرب من امليت يف اخذ مرياثه 
بغريه فهو كاللة، ألنه كل عىل من تقرب به، و كل من تقرب بنفسه دون غريه فليس 

فقد حتري يف معرفة الكاللة املنتسبون اىل اللغة ممن تقدم و تأخر، حتى قال هو بكاللة، 
 :عمر

 .  أخرج من الدنيا و ال اعرف الكاللة ما هي
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عن الكاللة ما هي فاخربوا مجيعا  اهللاوددت أين سألت رسول : و إن أبا بكر قال

 .الكاللة بجهلهام بالكاللة، و من اقتفى بعدمها آثارمها فهو اكثر جهال بمعرفة
  فيام ابدعه الثالث منهم

أنه استبد هبذه األموال التي تؤخذ من الناس ظلام و اعتداء، عىل ما تقدم به : منها
 .  الرشح يف باب اخلراج، فاستبد هبا يف اهل بيته من بني أمية دون املسلمني

و باعها من انه منع املراعي من اجلبال و األودية و محاها، حتى اخذ عليها ماال : و منها
املسلمني، فهل يستجيز هذا، او يستحله مسلم يعتقد دين االسالم؟ فان املال الذي 

ظاهر اخلالف لرشيعة اإلسالم، و لن يستحله األمن   يؤخذ حراما من ابواب اخلراج
كان غري معتقد االسالم، و املراعي التي باعها من املسلمني ليست ختلوا من ان تكون 

ه او للمسلمني، فان كانت له فعىل مدعي ذلك إقامة الدليل عىل األودية و اجلبال ل
ء   ملكه إياه، و ان كانت للمسلمني فهم فيه رشع سواء، فام باله استحل منعهم من يش

هو هلم حتى يصانعهم عليه، هل هذا من فعل املسلمني؟ كال، ما يتوهم ذلك اال 
 .جاهل
نفى احلكم بن أيب العاص عم عثامن ) سلمعليه و آله و  اهللاصّىل (أن الرسول : و منها

عن املدينة، و طرده عن جواره، و لعنه، و مل يزل طريدا عن املدينة و معه ابنه مروان 
و أيام ايب بكر و ايام عمر، و هو يسمى ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (أيام الرسول 
ن عىل األمر، فرده اىل حتى استوىل عثام) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاطريد رسول 

فهل هذا منه اال    املدينة و آواه، و جعل ابنه مروان كاتبه و صاحب تدبريه يف داره
و مضادة لفعله، فهل يستجيز ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول   خالف عىل
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ج عن و املضادة ألفعاله اال خار) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاخلالف عىل رسول 

 .ء من االسالم الدين بري
طرد احلكم و لعنه و هو ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و هل ظن ذوقهم ان الرسول 

مؤمن، و اذا مل يكن مؤمنا فام احلال الذي دعا عثامن اىل رده و االحسان إليه، و هو 
عيد رجل كافر، لو ال ان يتعصب لرمحه، و يكون يكفر يف دينه، فحقت فيه اآلية يف و

َو  اهللاال َجتُِد َقْومًا ُيْؤِمنُوَن بِ : عّز و جّل من سورة املجادلة حيث قال جل من قائل اهللا
وَن َمْن َحادَّ  َو َرُسوَلُه َو َلْو كاُنوا آباَءُهْم أَْو َأْبناَءُهْم َأْو إِْخواَهنُْم َأْو  اهللاْلَيْوِم اْآلِخِر ُيوادُّ

و  اهللاو اليوم اآلخر ما ود من حاد  اهللاكان عثامن يؤمن بو لعمري لو    َعِشَريَهتُمْ 
احلكم من جواره اال و قد ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (رسوله، فلم يطرد الرسول 

 ).عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و رسوله  اهللاثبت انه كان من الذين حيادون 
م يرتك عند احد صحيفة فيها أنه مجع ما كان عند الناس من صحف القرآن فل: و منها

بن مسعود، فانه امتنع من دفع صحيفته  اهللاء من القرآن اال اخذها منه، غري عبد  يش
إليه، فطالبه بدفعه فابى، فرضبه حتى كرست منه ضلعان، و محل من موضعه و هو ملا 
  به عليل فبقى أياما و مات يف تلك األيام التي رضب فيها  ثم عمد اىل الصحف، فألف
منها هذا املصحف الذي يف أيدي الناس، فامر مروان بن احلكم و زياد بن سمية و كانا 
كاتبيه يومئذ، فكتبا هذا املصحف مما الفه من تلك املصاحف، و دعا زيد بن ثابت 

ثم طبخ تلك املصاحف باملاء    فامره ان جيعل له قراءة حيمل الناس عليها، ففعل ذلك
االسالم عظيمة الذكر فظيعة الرش، ألنه ال خيلو من ان يكون  بدعة يف  و رمى هبا  و هي

يف تلك املصاحف ما هو يف هذا املصحف، او كان فيها زيادة عليه، فان كان فيها ما هو 
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يف ايدي الناس فال معنى ملا فعله هبا و الطبخ هلا، إذ كان جائزا ان يكون عند قوم 

ه القرآن كله، و ان كان فيها بعض القرآن يف بعض الصحف من غري ان يكون عند
 .زيادة عىل ما يف ايدي الناس فقصده لذهابه منع مجيع املسلمني منه

، و تعطيل بعض رشيعته و من قصد اىل ذلك فقد اهللافقد قصد اىل ابطال بعض كتاب 
زاُء َمْن َأ َفُتْؤِمنُوَن بَِبْعِض اْلكِتاِب َو َتْكُفُروَن بَِبْعٍض َفام َج : تعاىل اهللاحق عليه قول 

ْنيا َو َيْوَم اْلِقياَمِة ُيَردُّوَن إِىل َأَشدِّ اْلَعذاِب َو َما   َيْفَعُل ذلَِك ِمنُْكْم إِالَّ ِخْزٌي ِيف اْحلَياِة الدُّ
هذا مع ما يلزم فيه من احلجة أنه مل يرتك ذلك تعمدا إال و فيه ما    بِغافٍِل َعامَّ َتْعَمُلونَ  اهللا

ذلَِك : تعاىل اهللاتعاىل يف كتابه حبط مجيع عمله كام قال  اهللانزل  يكرهه، و من كره ما
ُْم َكِرُهوا ما َأْنَزَل   .  َفَأْحَبَط َأْعامَهلُمْ  اهللابَِأهنَّ

و ما احد يستحق هذه اآلية فيه أحق ممن قصد اىل صحف القرآن فطبخها باملاء، و 
ل القبلة و اآلثار من اخلاص و العام غسلها، معطال ملا كان فيها من القرآن مع امجاع اه

ان هذا الذي يف ايدي الناس من القرآن ليس هو القرآن كله، و انه قد ذهب من القرآن 
ء من  انه كان يف تلك الصحف يش: ما ليس هو يف ايدي الناس، و هذا مما أحلقه ما قلناه

اده هللاّ و القرآن كرهه عثامن فازاله من ايدي الناس، و كفى بذلك شاهدا عىل عن
 ) .عليه و آله و سلم اهللاصّىل (لرسوله 

عليه  اهللاصّىل ( اهللاقام يوما يف مسجد رسول ) عنه اهللاريض (أن عامر بن يارس : و منها
ء من افعاله، فنزل عثامن  و عثامن خيطب عىل املنرب، فوبخ عثامن عىل يش) و آله و سلم

ظهره، و جعل يدوس بطنه برجله، و أمر من املنرب إليه و ركزه برجله، و القاه عىل 
اعوانه بذلك حتى غيش عليه، و عثامن يغري عليه و يشتمه، هذا مع ما رووا مجيعا ان 
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عامر، يدور معه   عامر مع احلق و احلق مع: قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 

ي هو فيها، فاتبعوها، حيث دار، و اذا افرتق الناس يمينا و شامال فانظروا الفرقة الت
فانه يدور مع احلق حيث ما دار  فليس خيلو حال عامر يف حال رضبه من ان يكون فعل 
باطال، و قال باطال أو أن يكون فعل حقا و قال حقا، فان ادعى مدع إن عامرا قال 
باطال استوجب به من عثامن ما فعل به من رضبه له، كان مدعي ذلك مكذبا بالرسول 

عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللاإذ كان االمجاع واقعا ان رسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
عليه و آله  اهللاصّىل ( اهللاعامر مع احلق و احلق مع عامر و من قال فيه رسول : قال) سلم

هذا القول كان حماال ان يظن به ذو فهم ان يقول باطال، و اذا فسد قول من ) و سلم
عامرا قال حقا و فعل حقا كرهه عثامن فرضبه عليه، و اذا كره  يدعي ذلك ثبت عن

و اذا كره    َو بِاْحلَقِّ َأْنَزْلناُه َو بِاْحلَقِّ َنَزَل : لقوله تعاىل اهللاعثامن احلق فقد كره كتاب 
ُْم َكِرُهوا ما َأْنَزَل   فيه اهللاكان ممن قال  اهللاكتاب  و هذا    امَهلُمْ َفَأْحَبَط َأعْ  اهللاذلَِك بَِأهنَّ

 .ء كرهه منها  حيقق ملا وصفناه من امر الصحف انه غسلها ليش
حني نفاه من املدينة اىل الربذة  من ) عليه اهللارضوان (و منها ما فعل بايب ذر الغفاري 
ما اقلت الغرباء : قال) عليه و آله و سلم  اهللاصىل ( اهللامجاع األمة يف الرواية ان رسول 

جل اسمه  اهللاإن : اخلرضاء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر، و أنه قال و ال أظلت
اوحى ايل انه حيب أربعة من اصحايب، و عيل سيدهم، و أمرين بحبهم، فقيل له من هم 

 اهللارضوان (   عيل سيدهم و سلامن و املقداد و أبو ذر الغفاري: ؟ قالاهللايا رسول 
و رسوله، و  اهللاقد ثبت أن أبا ذر قد أحبه ، و اذا كان ذلك كذلك ف)عليهم امجعني

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و رسوله ) جل جالله( اهللاحمال عند ذوي الفهم ان يكون 
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و حرم رسوله، و حمال أيضا ان  اهللاحيبان رجال يفعل فعال يستوجب به النفي من حرم 

ان : ما عىل األرض فقيل لعمر لرجل انه) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللايشهد رسول 
أخطأ فان الذي رضبني أبو لؤلؤة، و ما كان للهرمزان يف : قتل اهلرمزان، فقال اهللاعبيد 

و ال حتت السامء أصدق منه، ثم يفعل بعد ذلك فعال و يقول   أمري اصبع، و ان عشت
ذة مل خيل قوال يكون فيه مبطال، و ذلك ان عثامن حني نفى أبا ذر عن املدينة اىل الرب

احلال فيه من ان يكون ابو ذر فعل باطال، و قال كذبا، فاستوجب بذلك النفي عن 
 .و حرم رسوله اهللاحرم 

ان أبا : او ان يكون فعل حقا، و قال صدقا، فاكرهه عثامن فنفاه لذلك، فان قال قائل
) ه و سلمعليه و آل اهللاصّىل (ذر قال كذبا و فعل باطال كان قائل هذا مكذبا بالرسول 
) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (فيام شهد به أليب ذر من الصدق، و من كذب الرسول 

فقد كفر بال خالف، فلام فسد هذا الوجه ثبت ان أبا ذر قال صدقا و فعل حقا فكرهه 
سبحانه  اهللاعثامن فنفاه عن احلرم، و من كره احلق و مل حيب الصدق فقد كره ما انزل 

  عز و جل أمر بالكينونة مع الصادقني فقال جل ذكره اهللاف امره، ألن يف كتابه، و خال
ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا  َا الَّ اِدِقنيَ  اهللايا َأهيُّ ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه : و قال   َو ُكوُنوا َمَع الصَّ ُهَو الَّ

فمن كره احلق فارق الصدق و    قِّ َنَزَل َو بِاْحلَقِّ َأْنَزْلناُه َو بِاْحلَ   و قال   َو ِديِن اْحلَِق   بِاْهلُدى
 .اهللامن فارق الصدق فقد خرج عن حدود 

انه نقل اخلطبة من يوم النحر بمكة اىل يوم عرفة، فجعل عيد الناس يف : و من بدعه
 اهللاصّىل ( اهللايوم التاسع من ذي احلجة، و رسول  اهللاو ارشف أيام  اهللاأرشف بالد 

و هكذا هو يف سائر األمصار، فلو جاز    عله العارش بغري اخلالفج) عليه و آله و سلم
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ان ينقل من العارش اىل التاسع لوجب ان يكون الناس تبعا يف مجيع البلدان ملن هو 

 .بمكة
أال ترى ان النحر بمكة يوم العارش و من نحر قبل ذلك مل جيز عنه ما نحر، و كذلك 

 او ذبح مل يعتد بذلك النحر، و كذلك هو يف مجيع األمصار، و من نحر قبل العارش
يلزم يف اخلطبة ملن خطب يف يوم عرفة و جعل عيده يف عرفة مل يكن معتدا، و اعجب 
من ذلك انه جعل اخلطبة أيضا يوم عرفة، وقت صالة الظهر، و أسقطها من يوم 
النحر، و اسقط صالة األضحى من هذا العيد يف يوم عرفة، و يف يوم النحر مجيعا، 

يف افضل األيام، و أرشف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاطل سنة سنها رسول فع
البلدان، فصار احلاج بعد ذلك عىل هذه البدعة اىل هذه الغاية، فافسد حجهم عليهم 

ان عثامن : من غري علة، و قد رووا) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللابتعطيل سنة رسول 
عليه (حتج بالناس، فقال عيل : يف سنة من السنني) عليه السالم(قال ألمري املؤمنني 

ألين إن حججت بالناس خطبت كام : و مل، قال: ال يصلح يل ذلك، قال): السالم
 .و فعلت مثل ما فعل) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاخطب رسول 

من حيج البيت  فبعث عثامن بغريه و مل يبعث به، و هذه البدعة داخلة الرضر عىل مجيع
إذ كان فيها إبطال احلج عىل الرايض هبا، مع ما تقدم من رشحنا لفساد احلج عىل 

 .اوليائهم فيام ابتدعه عمر قبل عثامن
بن عمر بن اخلطاب ملا رضب ابو لؤلؤة أباه الرضبة التي مات فيها  اهللاأن عبيد : و منها

اهنم يعنون اهلرمزان رئيس  اهللايد قتل العلج أمري املؤمنني، فقدر عب: سمع قوما يقولون
ثم اعتقه من ) عليه السالم(فارس، و كان اسلم عىل يد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
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بن عمر فقتله من قبل ان يموت عمر، احتجت أن  اهللاء، فبادر إليه عبيد  قسمة الفي

 عىل الناس عثامن، اقتله به، فان عليا مل يقبل منه الدية و هو مواله، فامت عمر و استوىل
 :لعثامن) عليه السالم(فقال عيل 

بن عمر قتل موالي اهلرمزان بغري حق، و أنا وليه، و الطالب بدمه، فسلمه  اهللاإن عبيد 
 .يل ال قتله به
باألمس قتل عمر و اقتل اليوم ابنه، أورد عىل آل عمر ما ال قوام هلم به، : فقال عثامن

   ؤمنني شفقة منه بزعمه عىل آل عمر ما ال قوام هلم بهفامتنع من تسليمه اىل امري امل
 ):عليه اهللاصلوات (فقال عيل 

بن  اهللاهرب عبيد ) عليه السالم(أما لئن مكنت منه يوما ألقتلنه، فلام رجع األمر إليه 
) عليه السالم(عمر اىل الشام، فصار مع معاوية و حرض صفني مع معاوية حماربا لعيل 

 .احلرب، فوجدوه يومئذ متقلدا بسيفني فقتله يف معركة
جّل ذكره، ال شبهة  اهللافانظروا يا أهل الفهم يف امر عثامن كيف عطل حدا من حدود 

، اهللافيه، شفقة منه بزعمه عىل آل عمر، و مل يشفق عىل نفسه من عقوبته بتعطيل حدود 
صّىل ( اهللابه رسول قتله، و امر  اهللاو خمالفته، و اشفق عىل آل عمر يف قتل من أوجب 

 .و اليوم اآلخر؟ كّال  اهللاهل هذا فعل من يؤمن ب) عليه و آله و سلم اهللا
انه عمد اىل صالة الفجر فجعلها بعد االسفار و التنوير و ظهور ضياء النهار، : و منها

فاتبع اكثر الناس بدعته هذه منذ ذلك اىل يومنا هذا، و زعم انه فعل ذلك اشفاقا منه 
سه، يف خروجه اىل املسجد يف ذلك خوفا ان يقتل يف غلس الفجر كام قتل عمر، عىل نف

الرسب   و ذلك ان جعل رسبا حتت األرض من داره اىل املسجد، فقعد له أبو لؤلؤة يف
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فرضبه بخنجر من صدره اىل بطنه، فلام ويل األمر عثامن أخر صالة الفجر اىل األسفار، 

 اهللال الناس عىل صالهتا يف غري وقتها، و ذلك ان تعاىل، و مح اهللافعطل وقت فريضة 
ْمِس إِىل: تعاىل يقول الَة لُِدُلوِك الشَّ ْيِل َو ُقْرآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر   َأِقِم الصَّ َغَسِق اللَّ

 .كاَن َمْشُهودًا 
عال و الفجر هو اّول ما يبدو يف املرشق من الضوء، و عنده جتب صالة الفجر، فاذا 

األفق، و انبسط الضياء، و زالت الظلمة صار صبحا، و زال عن ان يكون فجرا، و 
عند ذلك ينقيض آخر صالة الفجر، و تبدو احلمرة املرشقية، فيصري عند ذلك هنارا، 

 :فقال عثامن
فريضة الفجر من وقت الفجر اىل وقت النهار، و درج عىل هذه البدعة أولياؤهم اىل 

عليه و آله و  اهللاصّىل (صت بنو أمية من بعده احاديث ان الرسول هذه الغاية، ثم ختر
اسفروا هبا فانه اعظم ألجركم، : غلس بصالة الفجر و أسفر هبا و قال للناس) سلم

فصىل املصيل صالة الفجر يف وقتها من طلوع الفجر عند كثري من اوليائهم مبتدعا، و 
 اهللامرهم يف كل احواهلم، سبحان  من ابتدع بدعة عثامن فهو عىل السنة، فام اعجب

 .عىل قلوهبم فهم ال يفقهون اهللاكيف طبع 
بان اهل مرص شكوا عامله الذي كان عليهم، و سألوه ان يرصفه : ثم ختم عثامن بدعه

عنهم، او يبعث رجال ناظرا بينه و بينهم، فوقع االختيار عىل حممد بن ايب بكر 
ه كان احد من ينرص احلق، و يأمر به، و يقوم فيه، ناظرا، و ذلك ان) عليه اهللارضوان (

، و كان أمره يثقل )عليه السالم(و ينهى عن خمالفته يف ايام عثامن، و أيام أمري املؤمنني 
عىل عثامن و يؤذيه و كان عثامن حيب أن لو كفي أمر حممد بن أيب بكر بحيلة لفعلها، 
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عامله، اعجبه ذلك و اخرجه معهم،  فلام وقع االختيار يف نفوذه ناظرا بني اهل مرص و

و كتب عثامن يف عقيب خروجه اىل عامله بمرص يأمره بقتل حممد بن أيب بكر إذا صار 
إليه، و دفع الكتاب اىل عبد من عبيده، فركب العبد راحلة لعثامن و سار نحو مرص 

هل بالكتاب مرسعا ليدخل مرص قبل دخول حممد بن أيب بكر إليها، فعرب العبد عىل من
بحيث ال ينظر إليه احد من القوم الذين كانوا مع حممد بن ايب بكر، فلام نظروه اخربوا 
حممدا بذلك فبعث خلفه خيال فاخذوه و اتوا به اىل حممد، فلام رآه فتشه فوجد الكتاب 
معه، فرآه و انرصف راجعا مع القوم و العبد و الراحلة معهم، فنادوا يف املدينة باجتامع 

تمعوا فاوقفهم عىل الكتاب و العبد و الراحلة، فساروا اىل عثامن يف ذلك و الناس، فاج
أما العبد فعبدي، و الراحلة راحلتي، و ختم الكتاب ختمي، و : ناظروه، فقال عثامن

ان كنت : ليس الكتاب كتايب، و ال أمرت به، و كان الكتاب بخط مروان، فقيل له
كاتبك، فامتنع عليهم فحارصوه، و كان يف  صادقا فادفع إلينا مروان فهذا خطه، و هو

 .  ذلك سبب قتله
فهذه مجل من بدع القوم مما تقّر به أولياؤهم، و تركنا ذكر ما ال يقّرون به، و هي 

 .و فيام ذكرناه منها كفاية و مقنع و هناية   أضعاف ما رشحناه
متييزه، و قد دخلت شبهة من امرهم عىل من نقصت معرفته، و قرصت بصريته، و قل 

لعمر بن اخلطاب ) عليه السالم(فام العلة يف تزويج عيل : و جهل امره، فقال قائلهم
، و من )عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللابنته أّم كلثوم، و هي بنت فاطمة بنت رسول 

 .ابنتيه من عثامن) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاقبل زوج رسول 
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قوال واحدا عىل مصدر من نظر فيه و ميزه و تدبره و  اهللاداية فقلت يف ذلك مستعينا هب

فهمه طالبا للهداية و النجاة، رجوت ان يتضح له صوابه، و يستبني له برهانه، ان 
 :بتوفيقه، و هداه بارشاده، اذ الرشاد بيده و السعادة هبدايته اهللاسعده 

عثامن بن عفان ) ليه و آله و سلمع اهللاصّىل ( اهللاأما ما روت العامة من تزويج رسول 
رقية و زينب، فالتزويج صحيح غري متنازع فيه، إنام التنازع بيننا وقع يف رقية و زينب 

أم ليستا ابنتيه، و ليس ألحد من ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاهل مها ابنتا رسول 
و يف يده امليل اىل  اهل النظر اذا وجد تنازعا من خصمني كل منهام يدعي ان احلق معه

احد اخلصمني دون اآلخر بغري بيان و إيضاح، و جيب البحث عن صحة كل واحد 
احلق منهام و بان له   منهام بالنظر و االختبار و التفحص و االعتبار، فاذا اتضح له

الصدق من احدمها اعتقد عند ذلك قول املحق من اخلصمني، و طرح الفاسد من 
كثرة خمالفني، و قلة عدد مؤالفيه، فان احلق ال يتضح عند أهل املذهبني، و مل يدحضه 

النظر و الفهم و العلم و التمييز و الطلب لكثرة متبعيه، و ال يبطل لقلة قائليه، و انام 
يتحقق و يتضح الصدق بتصحيح النظر و التمييز و الطلب للشواهد و األعالم التي 

 :التوفيق اهللاح و بتنجاب معها طخياء الكالم، و نحن نبني و نوض
و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاإن رقية و زينب زوجتا عثامن مل يكونا ابنتي رسول 

و إنام دخلت الشبهة عىل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاال ولد خدجية زوجة رسول 
يف اآلثار  العوام فيهام لقلة معرفتهم باألنساب، و فهمهم باألسباب، و ذلك أنا نظرنا

 اهللاملختلفة فيهام و ما يصح به معرفتهام فوجدنا االمجاع من اهل النقل عىل ان رسول 
قد كان زوج هاتني املرأتني املنسوبتني عند العوام إليه يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
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اجلاهلية، من ايب العاص بن الربيع، و من عتبة بنت ايب هلب، فكانت زينب عند ايب 

لعاص و دخل هبا و هي يف منزله، و كانت رقية متزوجة بعتبة بن ايب هلب، و مل يكن ا
دعوته و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللادخل هبا و هي يف منزله، فلام اظهر رسول 

: دعا اىل نبوته، و ظهرت عداوة قريش له عىل ذلك، قالت قريش لعتبة بن أيب هلب
 .جك بمن شئت من نساء قريش، ففعل ذلكطلق رقية بنت حممد حتى نزو

ما أريد باهيل بدال، فبقيت زينب : و قالوا أليب العاص مثل ذلك فلم يفعل، و قال
عىل عتبة بن ايب هلب بان ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاعنده عىل حاهلا و دعا رسول 

يف طريق الشام و هو  عليه كلبا من كالبه فاستجيب دعوته فيه، فاكله األسد اهللايسلط 
مع السفر يف العري، فان قريشا كانت خترج العري يف كل سفرة هلم مع رئيس من 

ان : العري و قال  رؤسائهم، فوقعت النوبة عىل عتبة، فامتنع ابو هلب من اخراجه يف
ء اال كان كذلك، و انا خائف من دعوته عليه من  حممدا دعا عليه و أنه مل يدع يف يش

 .جهة األسد
نحن نحفظه حفظا ال يصل إليه األسد ابدا فاطلق : فقال اهل العري الذين خرجوا معه

نجعل االبل مثل احللقة ثم نجعل من داخلها : و كيف تصنعون قالوا: له اخلروج، قال
اجلواليق كذلك مثل احللقة ثم نبيت نحن حوله من داخل اجلواليق، و نجعله يف 

ند ذلك، و اطلق له اخلروج معهم، فكانوا وسطنا، فمحال ان يصل إليه االسد ع
يفعلون كذلك يف طريقهم، فاقبل إليهم األسد ليلة من الليايل فتخطى االبل و 
اجلواليق و القوم مجيعا حتى صار إليه، فاخذه من وسطهم فاكله، فاشتدت عند ذلك 

 ).عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاعداوة ايب هلب لرسول 
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عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللايب العاص و هو كافر، فلام هاجر رسول و كانت زينب عند 

اىل املدينة و كانت بينه و بني قريش وقعة أرس ابو العاص بن الربيع، فيمن ) سلم
أرسوا من قريش، و هي وقعة يوم بدر، ثم وقع الفداء عىل االرساء، فبعث كل بيت 

عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللارسول  من قريش فداء صاحبهم املأسور يف ايدي اصحاب
 اهللاصّىل ( اهللاو بعثت زينب قالدهتا يف فداء زوجها ايب العاص، فلام نظر رسول ) سلم

هذه القالدة كانت عند خدجية جهزت : اىل القالدة استعرب، و قال) عليه و آله و سلم
 اهللاه رسول هبا زينب، و كانت زينب قد أسلمت و هي يف بيت ايب العاص، فقال ل

إن رددت عليك القالدة و اطلقتك تبعث إلينا زينب، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
نعم، و كان أليب العاص منها ابن يسمى ربيعا، و بنت تسمى إمامة، : فقال أبو العاص

عليه (فأما االبن فانه مات حني راهق باملدينة، و اما البنت فبقيت حتى توفيت فاطمة 
عليه و آله  اهللاصّىل ( اهللا  ، فعاهد رسول)عليه السالم(تزوجها أمري املؤمنني و ) السالم
ان يبعث إليه زينب مع ولدها، فاطلق عنه، فلام وصل اىل مكة محلهم و ) و سلم

و وىف له بذلك، و قد كان قيل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأنفذهم اىل رسول 
انه ليفي فلقد : فقال. كيف تثق بضامن كافر): و آله و سلم عليه اهللاصّىل ( اهللالرسول 

صاهرنا و محدنا مصاهرته، و لقد كنا حمارصين يف شعب عبد املطلب فكان ابو العاص 
جييئنا بالليل بالعري عليها الطعام حتى ينتهي اىل باب الشعب ثم يزجر البعري و هيتف 

ذلك احلمل الذي عىل البعري  به، حتى يدخل الشعب ثم يرتكه و ينرصف، فكنا نأخذ
 اهللاصّىل ( اهللافنفرقه عىل مجاعة من بني هاشم، فصارت زينب و ولدها عند رسول 

 ).عليه و آله و سلم
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عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللاإن أبا العاص خرج يف عري لقريش، فاخذ اصحاب رسول 

احتال ابو العاص فبعث اىل تلك العري و أرسوا أبا العاص، فلام قربوا من املدينة ) سلم
صالة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللازينب فاخربها بانه أرس، فلام صىل رسول 

يا معارش املسلمني إين قد : الفجر باصحابه أخرجت زينب رأسها من احلجرة، و قالت
ه و عليه و آل اهللاصّىل ( اهللاجرت ايب العاص فال يعرض له و ال ملا معه، فقال رسول 

و ما أمرت به و ال شورت، و قد اجرنا من : نعم قال: سمعتم ما سمعنا، قالوا): سلم
 .أجارت و ال جتريوا بعدها امرأة

خىل سبيله و مل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافلام قدم ابو العاص عىل رسول 
أ ): آله و سلم عليه و اهللاصّىل ( اهللايعرض ملا كان معه من عري قريش، ثم قال رسول 

أنا أشهد ان ال : ما تستحي قد أرست مرتني و أنت مقيم عىل الكفر، فقال ابو العاص
يا حممد إن قريشا اذا علمت باسالمي : ، ثم قالاهللاو أنك حممد رسول  اهللاإله إّال 

 :قالت
انام اسلمت طمعا يف ماهلم عندي أ فتأذن يل بالرجوع اىل مكة فارد عليهم ودائعهم و 

ذلك، فمىض ابو العاص اىل مكة فرد   ضائعهم التي معي و أنرصف أليك؟ فاذن له يفب
 :عليهم ما كان معه، ثم قال

و ان  اهللاإين اشهد أن ال إله إّال : ال، قال: ء؟ قالوا هل بقي ألحد منكم عندي يش
جته فرد عليه زو) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا، و حلق برسول اهللاحممدا رسول 

قد زوج أختها ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللازينب بالنكاح األول، و كان رسول 
رقية من عثامن، فبقيت زينب عند ايب العاص بعد ذلك مدة يسرية، و مات عنها ابو 
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صّىل ( اهللالعاص، ثم ماتت رقية عند عثامن، فخطب بعد موهتا زينب، فزوجها رسول 

 .  منه، و ماتت عنده) عليه و آله و سلم اهللا
فلام كان األثر موجودا من غري خالف يف تزوجيها يف اجلاهلية من رجلني كافرين مل خيل 

يف زمن اجلاهلية عىل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (احلال يف ذلك من ان يكون الرسول 
 .اهللادين اجلاهلية، او كان خمالفا هلم بااليامن ب

كان عىل دين اجلاهلية كفر ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللان رسول : فان قال قائل
): عليه السالم(تعاىل يقول يف االمامة حني قال يف قصة ابراهيم  اهللاو رسوله، ألن  اهللاب

املِِنيَ  تِي قاَل ال َيناُل َعْهِدي الظَّ يَّ ا و من كان كافر   إِينِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس إِمامًا قاَل َو ِمْن ُذرِّ
َك َلُظْلٌم َعظِيمٌ : كان اكرب الظاملني لقوله تعاىل ْ و من كان كذلك كان عابدا    إِنَّ الرشِّ

عن ذكره نبيا أو إماما  اهللالألصنام، و من كان عابدا لألصنام كان حماال أن يتخذه 
جيعل كافرا أو مرشكا نبيا او إماما جلاز يف  اهللاحيكم هذا الوجه، و لو جاز ان يكون 

النظر ان يكون نبي او امام يرجعان عن النبوة و االمامة مرشكني كافرين، و كام حكم 
انه جاز ان ينقل كافرا مرشكا اىل االيامن فيصري مؤمنا بعد ان كان كافرا، جاز بعد ذلك 

 .أن ينقل رجال مؤمنا من بعد إيامنه اىل الكفر، فيصري بعد ان كان مؤمنا كافرا
لو كان جيوز ) عليهم السالم(ن حال األنبياء و األئمة و كذلك جيب يف النظر ان يكو

من كان كافرا مرشكا فيصري نبيا أو إماما جلاز ذلك، فلام فسد ذلك يف  اهللان ينقل 
ان الرسول كان يف اجلاهلية كافرا يعبد : جل اسمه، اوجبنا عىل من يقول اهللاحكمة 

عليه و  اهللاصّىل (ان الرسول األصنام الكفر و االحلاد، و ملا وجب ذلك، كذلك ثبت 
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غري اجلاهلية، و قد رشحنا من  اهللاكان يف زمن اجلاهلية عىل دين يرتضيه ) آله و سلم

 .هذا احلال يف كتاب األنبياء ما فيه كفاية ألويل األلباب
عليه  اهللاصّىل ( اهللان حماال ان يزوج رسول : و ملا وجب ما وصفناه و ثبت حجته نقول

ابنتيه من كافرين من غري رضورة دعت اىل ذلك، و هو خمالف هلم يف ) مو آله و سل
دينهم، عارف بكفرهم و احلادهم، و ملا فسد هذا بطل ان تكونا ابنتيه و صح لنا فيهام 

و ذلك ان ) عليهم السالم(ما رواه مشاخينا من اهل العلم عن األئمة من اهل البيت 
 :ة بنت خويلد من أمها أخت يقال هلاكانت خلدجي: الرواية صحت عندنا عنهم انه

هالة قد تزوجها رجل من بني خمزوم، فولدت بنتا اسمها هالة، ثم خلف عليها بعد أيب 
ابو هند، فاولدها ابنا كان يسمى هندا بن ايب هند، و ابنني : هالة رجل من متيم، يقال له

زينب و ) ه و آله و سلمعلي اهللاصّىل ( اهللافكانتا هاتان االبنتان منسوبتني اىل رسول 
رقية من امرأة اخرى قد ماتت، و مات ابو هند، و قد بلغ ابنه مبالغ الرجال، و االبنتان 

بخدجية بنت ) و آله و سلم  عليه اهللاصّىل ( اهللاطفلتان، و كان يف حدثان تزويج رسول 
 خويلد، و كانت هالة اخت خدجية فقرية، و كانت خدجية من األغنياء املوصوفني

 .بكثرة املال
فاما هند بن ايب هند فانه حلق بقومه و عشريته بالبادية، و بقيت الطفلتان عند أمهام 
هالة أخت خدجية، فضمت خدجية أختها هالة مع الطفلتني إليها و كفلت مجيعهم، و 

عليه و آله و  اهللاصّىل (كانت هالة أخت خدجية هي الرسول بني خدجية و بني الرسول 
بخدجية ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللالتزويج، فلام تزوج رسول  يف حال) سلم

 اهللاماتت هالة بعد ذلك بمدة يسرية، و خلفت الطفلتني زينب و رقية يف حجر رسول 
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و حجر خدجية، فربيامها، و كان من سنة العرب يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

 .م إليهاجلاهلية من يريب يتيام ينسب ذلك اليتي
و اذا كانت كذلك فلم يستحل ملن يربيها تزوجيها ألهنا كانت عندهم بزعمهم بنت 

و خدجية هاتني الطفلتني ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاملريب هلا، فلام ربى رسول 
عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللاالبنتني، ابنتي أيب هند زوج اخت خدجية نسبتا اىل رسول 

خدجية، و مل تزل العرب عىل هذه احلال اىل ان ربى بعض الصحابة يتيمة بعد  و) سلم
 اهللاصّىل ( اهللالو سألت رسول : فقالوا) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (هجرة الرسول 

هل جيوز يف االسالم تزويج اليتيمة ممن رباها، ففعل ذلك، فانزل ) عليه و آله و سلم
َعَلْيُكْم ِيف اْلكِتاِب   ُيْفتِيُكْم فِيِهنَّ َو ما ُيتْىل اهللاوَنَك ِيف النِّساِء ُقِل َو َيْسَتْفتُ : جل ذكره اهللا

ِيت ال ُتْؤُتوَهنُنَّ ما ُكتَِب َهلُنَّ َو َتْرَغُبوَن َأْن َتنْكُِحوُهنَّ َو املُْْسَتْضَعِفَني  ِيف َيتاَمى النِّساِء الالَّ
  َو إِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِيف اْلَيتامى: بِاْلِقْسِط  و قوله  ْلَيتامىِمَن اْلِوْلداِن َو َأْن َتُقوُموا لِ 

 .َو ُثالَث َو ُرباَع َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفواِحَدًة   َفاْنكُِحوا ما طاَب َلُكْم ِمَن النِّساِء َمْثنى
قت التأليف هلذا فهذا اخلطاب كان كله متصال بعضه ببعض يف حال التنزيل، ففرق و

سبحانه يف  اهللاملصحف الذي يف أيدي الناس جهال كان من املؤلفني بالتنزيل، فأطلق 
االسالم تزويج اليتيمة ممن يربيها فسقط عن املريب لأليتام انتساهبم إليه، فكان رسول 

عرب يف نسب ابنتي ايب هند عىل ما وصفناه من سنة ال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
يف اجلاهلية، فدرج نسبهام عند العامة كذلك، ثم نسب أخومها أيضا هند اىل خدجية، إذ 
كان اسم خدجية ثابتا معروفا، و كان اسم اختها هالة خامال جمهوال، فظنوا ملا غلب 
اسم خدجية عىل اسم هالة أختها يف نسب ابنها أن أبا هند كان متزوجا بخدجية قبل 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٥٩٩ 

                                                                                                                                  
فانتسبوا إليها، لذلك حتقق يف ظنهم بجهلهم ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 

) عليه و آله اهللاصّىل (بامهم اخت خدجية ان هندا كان قد عّمر حتى حلق أيام احلسني 
 .فقتل بني يديه و هو شيخ

هند بن ايب هند التميمي، و انه كان عند ) عليه السالم(قتل خال احلسني : فقال الناس
عىل ما رشحناه، فلم يميز العوام هذا القول، ) عليه السالم(مة أم احلسني ابن خالة فاط

و قدر السامع له ان هندا كان ابن خدجية و مل جيهلوا أبا هند التميمي انه والد هند 
لبلوغ، هندا قبل موت ايب هند، و جهلهم اسم أم هند عند مخوهلا، مع ظهور اسم 

 .الة اختها أم هند بن ايب هند التميميخدجية فجعلوا اسم خدجية و جهلوا اسم ه
و ملا وقع بيني و بني من نسب اىل هند من ولده، جمادالت و مناظرات فيام ينتسبون إليه 
من خدجية، و ما جيهلون من جدهتم هالة اخت خدجية، و ملا عرفتهم الصحيح من 

ان ذلك ذلك اشتد عليهم، و جادلوين أشد جمادلة يف اهنم من ولد خدجية، فاعلمتهم 
) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاجهل منهم بنسبهم، و ان خدجية مل تتزوج بغري رسول 

و ذلك ان االمجاع من اخلاص و العام من اهل اآلثار و نقلة األخبار عىل انه مل يبق من 
ارشاف قريش و من ساداهتم و ذوي النجدة منهم إال من خطب خدجية، و رام 

عليه و آله  اهللاصّىل ( اهللا مجيعهم من ذلك، فلام تزوجها رسول تزوجيها، فامتنعت عىل
خطبك أرشاف قريش و : غضب عليها نساء قريش و هجرهنا، و قلن هلا) و سلم

أمراؤهم فلم تتزوجي أحدا منهم و تزوجني حممدا يتيم أيب طالب، فقريا ال مال له، 
رايب من متيم، و متتنع من فكيف جيوز يف نظر أهل الفهم أن تكون خدجية يتزوجها أع

انه من أبني : سادات قريش و ارشافها عىل ما وصفناه، أال يعلم ذو التمييز و النظر



  
  
  
  
  
  

  ٦٠٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
املحال و أفظع املقال، و ملا وجب هذا عند ذوي التحصيل ثبت ان خدجية مل تتزوج 

 ).عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاغري رسول 
و ليس ما ذهب عنكم و جهلتموه من : الةثم قلت ملن جيادلني منهم عىل هذه احل

عليه (معرفة جدتكم أ هي خدجية أم أختها هالة باعجب مما قد حلق ولد احلسني 
من االختالف يف نسبهم الذي هو ارشف األنساب و اجل األحساب يف ) السالم

الدنيا، و ارجاها سعادة يف اآلخرة، فلم يمنعهم رشفه و جاللته، و عظيم قدره من 
من ابنه عيل بن ) عليه السالم(هم فيه عىل فرقتني، و ذلك ان عقب احلسني اختالف

ابنان يسمى كل واحد منهام ) عليه السالم(و كان للحسني ) عليه السالم(احلسني 
بعيل، أحدمها أكرب من اآلخر، فقتل أحدمها معه بكربالء، و بقي اآلخر، و العقب كله 

 .من الباقي منهام من غري خالف يف ذلك
) عليه السالم(م اختلف ولده فيه ما بني األصغر و األكرب، فمن كان من ولد احلسني ث

انه من ولد عيل بن احلسني األكرب، و انه هو الباقي : قائال يف االمامة بالنصوص، يقول
بعد ابيه، و ان املقتول هو األصغر منهام، و هو قولنا، و به نأخذ و عليه نعول، و ان عيل 

من أبناء ثالثني ) عليه السالم(قي كان يف اليوم الذي قتل فيه احلسني بن احلسني البا
سنة و أن ابنه حممدا الباقر كان يومئذ من ابناء مخس عرشة سنة، و كان املقتول هو عيل 

 .  بن احلسني األصغر من ابناء اثنتي عرشة سنة جاهد بني يدي أبيه حتى قتل
 117: االستغاثة يف بدع الثالثة، ص

إن العقب : و هم الذين يقولون بمذهب الزيدية، منهم من يقول: قة األخرىو الفر
من ابني سبع ) عليه السالم(من األصغر و انه كان يف اليوم الذي قتل فيه احلسني 
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اربع سنني، و عىل هذا النسابون من العوام و هو عندنا قول : سنني، و منهم من يقول

االمامية، من العلوية، و غريهم من الشيعة فاسد، و مشاخينا كلهم من اهل العلم من 
عىل خالف هذا القول األول، فلينظر ذو الفهم اىل هذا االختالف الذي وصفناه من 

مع جاللة نسبهم، و عظيم قدرهم يف مجيع ولد آدم، و ) عليه السالم(ولد احلسني 
رشيف، قربه من عدد اآلباء، فلم يكن فيهم من احلفظ هلذا النسب العايل العظيم ال

الذي يتمنى مجيع الناس أن يكونوا منه، و ال يتمنى اهله ان يكونوا من احد من اهل 
الربيات، ما حييطون بمعرفته عىل حقيقته، حتى ال جيهلوا جدهم الذي ينتسبون إليه، 

من اآلباء إىل ) عليه السالم(أي األخوين األكرب او األصغر، و إنام أكثر ما بينهم و بينه 
عنهم او عن اكثرهم معرفة من هم من   ا بني ستة آباء اىل سبعة، فذهبعرصنا هذا م

 .ولده من األخوين، مع ما وصفناه من قرب النسب و رشفه و علوه
اتعجب ان يذهب عىل ولد هند ابن ايب هند معرفة جدهتم حني جهلوها من األختني 

 .فال يعرفوهنا أ هي خدجية أم اختها هالة
فيه من الرغبة يف االفتخار، و الرشف عىل قومهم و غريهم هذا مع ما كان من سلفهم 

و القرابة من ذوي ارحام الرسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللابمناسبة رسول 
فانتسب منتسبهم اىل خدجية ليثبت له خولة ولد الرسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
نتسب األول منهم، بنسبه عىل ما وصفناه إما جهال من امل) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

عليه (معرفة نسبهم يف عيل بن احلسني ) عليه السالم(من جهل اكثر ولد احلسني 
و ذلك احسن احوال املنتسبني من ولد هند اىل خدجية، و اما قصدا منه و ) السالم

صّىل ( اهللاتعمدا عىل معرفته بذلك، طلبا لالفتخار ملا وصفناه من اخلولة لولد رسول 



  
  
  
  
  
  

  ٦٠٢ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
و ذلك أنكر لدين الفاعل منهم، و ادعى اىل كشف باطلهم عند ) عليه و آله و سلم اهللا

ذوي املعرفة، فاتبعه عىل ذلك اخللف منهم فدرجوا عىل هذه الغاية، فهم عىل جهلهم 
و ضالهلم عن معرفة جدهتم من األختني، خدجية أو هالة، و هذا غري مستنكر عند 

ذلك لغلبة اجلهل عىل عوام الناس، و قلة معرفة كثري منهم  ذوي الفهم من جهلهم، و
باألنساب و ذوي األحساب، حتى ان اليمن كلها جممعة يف نسبهم اىل قحطان، ثم 
يزعمون ان قحطان بن عابر ال يدرون من ولد عابر  حتى قالوا إن عابر هو هود النبي 

 ).عليه السالم(
اسامعيل بن ابراهيم تعلم العربية من أن : و زعمت اليمن و النسابون من العوام

جرهم، و هم قبيلة من العرب من اليمن، كانت نازلة بمكة و حوهلا، و قد الف ذلك 
من العامة يف كتاب املبتدأ و غريه من كتب ايام الناس و ذكر األنساب، فاخرجوا هبذا 

ون بذلك، القول الفاسد نبيهم اسامعيل بن ابراهيم، و ولده من العرب، و هم ال يعلم
انه إذا جاز ان يكون اسامعيل بن ابراهيم تعلم العربية من قوم قد سبقوه بالكالم منها، 
و درست عىل ذلك منهم قرون فصارت هلم يف العربية قبائل من قبل اوالد اسامعيل و 

بامجاع ) عليه السالم(غري اسامعيل، فلم يكن ابوه ابراهيم من العرب، و كان ابراهيم 
ري لسان العرب، ثم تعلم اسامعيل بزعمهم عىل ذلك العربية من العرب الفرق عىل غ

الذين سبقوه بلسان العربية من اوالد األعاجم، فهو عريب عىل هذا القياس و هذه 
 .العلة

أو ان اسامعيل مل يكن عربيا، اذ كان سبق اىل لسان العربية بزعمهم، و انام تكلم بلسان 
عليه  اهللاصّىل ( اهللافيكون قائل هذا موجبا الخراج رسول العربية تعليام ممن سبقه إليه، 
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من العرب، و مبطال لنسبه يف العربية، و كذلك مجيع ولد اسامعيل، و يف ) و آله و سلم
و برسوله، فلام وجدنا العرب يف اجلاهلية و االسالم ال جيعلون من  اهللاهذا الكفر ب

اسامعيل تعلم العربية من   ن زعم انتعلم اللسان من ولد األعاجم عربيا بطل قول م
اليمن، إذ لو كان ذلك كذلك لوجب ان ال يكون إسامعيل و ال احد من ولده عربيا، 

إن اّول ): عليهم السالم(فقد بطل قول القائل بذلك، و ثبت قول علامء اهل البيت 
ابر و ان قحطان بن ع)  عليهام السالم(من تكلم بلسان العربية اسامعيل بن ابراهيم 

من ولد اسامعيل، و عابر تفسريه بلسان قوم هود يف زمن عاد هو هود، فقدر من وقف 
فأخطأ، و ليس ) عليه السالم(عىل ذلك إن هذا عابر والد قحطان و هو هود النبي 

، و لو قيل )عليهام السالم(احد من اهل اليمن اليوم ينتسب اىل إسامعيل بن إبراهيم 
 .لعادوه أشد عداوةهلم ذلك أنكروه أشد نكرا و 

و هذا شهرته من منكرات العامة و اجلهل باألنساب و غريها، إذ كانت علومهم 
جل سلطانه، و األئمة من األنبياء و األوصياء، احلافظني  اهللامأخوذة من غري اولياء 

عليه و آله و  اهللاصّىل (مجيعا ان الرسول   لعلم ما تقدم و تأخر، و ان العامة لرتوي
و كذب النسابون، فلم يمنع ذلك العامة ان : تسب اىل معد، ثم قال عند ذلكان) سلم

ألهنا اذا جاوزت ) عليه السالم(اىل آدم ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاتنسب رسول 
عليه و  اهللاصّىل (مما انتسب إليه الرسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (نسب الرسول 

عليه و آله و  اهللاصّىل (م يف ذلك من ان يكون ما قاله الرسول مل خيل حاهل) آله و سلم
 .من تكذيب النسابني عندهم حقا، او يكون عندهم باطال) سلم
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حق فقد شهد عىل نفسه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (فان زعم أن الذي قاله الرسول 

باستعامل ) له و سلمعليه و آ اهللاصّىل ( اهللاو عىل مجيع من جتاوز يف النسب جد رسول 
 .الكذب و اتباعه إياه استحسانا بينهم، و كفى بذلك خزيا و فضيحة

من ذلك غري ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و ان زعم زاعم منهم ان ما قاله الرسول 
و لزمه الكفر بغري خالف، و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (حق كان قد كذب الرسول 

 .وجهنيال حميص هلم من احد ال
يف ارسار علومهم التي خرجت ) عليه السالم(و لقد روينا من طريق علامء اهل البيت 

أن قوما ينتسبون اىل قريش و ليسوا هم من قريش يف حقيقة : عنهم اىل علامء شيعتهم
النسب، و هذا مما ال جيوز ان يعرفه اال يف معرفة معدن النبوة، و ورثة علم الرسالة، و 

ة، ذكروا اهنم من قريش و ليسوا من قريش، و أن أصلهم من الروم، ذلك مثل بني أمي
وُم ِيف َأْدَنى اْألَْرِض َو  اهللابِْسِم : و فيهم تأويل هذه اآلية ِحيِم امل ُغلَِبِت الرُّ ْمحِن الرَّ الرَّ

بنو  معناه أهنم غلبوا عىل امللك و سيغلبهم عىل ذلك   ُهْم ِمْن َبْعِد َغَلبِِهْم َسَيْغلُِبونَ 
العباس، و ذلك ان العرب يف اجلاهلية إذا كان الحد عبد فاراد ان ينسبه و يلحقه 
بنسبه فعل ذلك، و جاز عندهم، و قد وجدنا ذلك من وجوه كريمة من العرب 

 اهللاصّىل ( اهللافيلحق بنسب مواله، فكان هذا من سرية العرب و قد فعل ذلك رسول 
عليها (اشرتاه من سوق عكاظ بامل خدجية  بيزيد بن حارثة،) عليه و آله و سلم

من أبيه حارثة الكلبي فبيع يف سوق عكاظ، فاشرتاه    و كان زيد قد رسق) السالم
عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللافلام اظهر رسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 

توهبه الرسول الدعوة سارعت خدجية لالسالم، فسارع زيد أيضا إليه، فاس) سلم
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من خدجية ليعتقه ففعلت خدجية ذلك، فبلغ اباه خربه انه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

بمكة، فقبل اىل مكة يف طلبه، و كان ابوه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامع رسول 
حارثة من وجوه بني كلب، فصار اىل ايب طالب يف مجاعة من العرب، فاستشفع هبم اىل 

 .يف ان يرد عليه ابنه زيدا بعتق او بيع) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاول رس
: زيد حر فليذهب اين شاء، فقال له ابوه): عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافقال رسول 

صّىل ( اهللاما كنت ألفارق رسول : فقال زيد: احلق يا بني بقومك و نسبك و حسبك
 اهللاصّىل ( اهللاما افارق رسول : فجهد به ابوه و تلطف له فقال) معليه و آله و سل اهللا

: فذاك أليك، فقال حارثة: اين اتربأ منك، فقال له زيد: فقال له ابوه) عليه و آله و سلم
يا معارش قريش و العرب، اين قد تربأت من زيد فليس هو ابني، و ال انا ابوه، فقال 

يا معارش قريش، زيد ابني، و أنا أبوه، فدعي ): ه و سلمعليه و آل اهللاصّىل ( اهللارسول 
زيد بن حممد عىل رسمهم الذي كانوا عليه يف اجلاهلية يف ادعيائهم، و كان زيد كذلك 

ثم تزوج بامرأة زيد، فانكر ذلك ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاحتى هاجر رسول 
ل ذكره يف ذلك، يعلمهم مجاعة من جهال الصحابة، فخاضوا فيه خوضا فانزل ج

ما كاَن : بامرأة زيد فقال تعاىل) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللالعلة يف تزويج رسول 
ٌد َأبا َأَحٍد ِمْن ِرجالُِكْم َو لكِْن َرُسوَل   .  َو خاَتَم النَّبِيِّنيَ  اهللاُحمَمَّ

َيُقوُل اْحلَقَّ َو ُهَو  اهللاَقْوُلُكْم بَِأْفواِهُكْم َو َو ما َجَعَل َأْدِعياَءُكْم َأْبناَءُكْم ذلُِكْم : ثم قال
بِيَل اْدُعوُهْم ِآلباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَْد  ْ َتْعَلُموا آباَءُهْم َفإِْخواُنُكْم ِيف  اهللاَهيِْدي السَّ َفإِْن َمل

يِن َو َموالِيُكْم َو َلْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌح فِيام َأْخَطْأُتْم  َدْت ُقُلوُبُكْم َو كاَن الدِّ بِِه َو لكِْن ما َتَعمَّ
 .َغُفورًا َرِحيًام  اهللا
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ْجناَكها لَِكْي ال َيُكوَن َعَىل املُْْؤِمنَِني   َفَلامَّ َقىض: ثم ذكر العلة و قال َزْيٌد ِمنْها َوَطرًا َزوَّ

 .َمْفُعوًال  اهللاكاَن َأْمُر َحَرٌج ِيف َأْزواِج َأْدِعيائِِهْم إِذا َقَضْوا ِمنُْهنَّ َوَطرًا َو 
فعل ذلك ليعلم املسلمني ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (عز و جل ان الرسول  اهللافاخرب 

ان ازواج ادعيائهم عليهم حالل تزوجيهن بعد مفارقتهن، و أهنن لسن كأزواج األبناء 
شم بن عبد عىل اآلباء، و كان عبد شمس بن عبد مناف أخا ها اهللالاليت حرمهن 

أمية، فنسبه عبد شمس اىل نفسه، فنسب أمية بن : مناف قد تبنى عبدا له روميا يقال له
 .عبد شمس، فدرج نسبه كذلك اىل هذه الغاية

فاصل بني أمية من الروم و نسبهم يف قريش، و كذلك أصل الزبري بن العوام بن اسيد 
حلق بنسبه، و مل يكن غرضنا بن خويلد، كان العوام عبدا ألسيد بن خويلد، فتبناه و 

عرض ذكره يف هذا املوضع فذكرنا هذا املقدار منه استشهادا به   ذكر مثل هذا، و لكن
عىل غفلة كثري من الناس عن معرفة احلقيقة يف األنساب و غريها و كان السبب يف ذكر 

عليه و  اهللا صّىل ( اهللاهذا كله ما أردناه من بيان البنتني املنسوبتني عند العامة اىل رسول 
 .فقد رشحنا خربمها و وصفنا حاهلام بام فيه كفاية و مقنع و هناية ) آله و سلم

فانه حدثنا مجاعة من ) عليه السالم(و أما تزويج عمر من أم كلثوم بنت أمري املؤمنني 
مشاخينا الثقات، منهم جعفر بن حممد بن مالك الكويف، عن أمحد بن الفضل، عن 

عليه (سألت جعفر بن حممد الصادق : بن سنان، قال اهللا، عن عبد حممد بن ايب عمري
ذلك فرج غصبنا عليه، و ): عليه السالم(عن تزويج عمر من أم كلثوم، فقال ) السالم

هذا اخلرب مشاكل ملا رواه مشاخينا عامة يف تزوجيه منها، و ذلك يف اخلرب أن عمر بعث 
 ):عليه السالم(العباس بن عبد املطلب إىل أمري املؤمنني 
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فلام رجع العباس اىل عمر خيرب امتناعه ) عليه السالم(يسأله ان يزوجه أم كلثوم فامتنع 

لئن مل يزوجني ألقتلنه، فرجع العباس اىل عيل  اهللايا عباس أ يأنف من تزوجيي، و : قال
 عىل االمتناع، فاخرب العباس) عليه السالم(فأعلمه بذلك، فاقام عيل ) عليه السالم(

احرض يف يوم اجلمعة يف املسجد و كن قريبا من املنرب لتسمع ما : عمر فقال له عمر
 .جيري فتعلم أين قادر عىل قتله إن أردت، فحرض العباس املسجد

أهيا الناس إن هاهنا رجال من اصحاب حممد و قد زنى : فلام فرغ عمر من اخلطبة قال
ام انتم قائلون، فقال الناس من كل و هو حمصن و قد اطلع عليه أمري املؤمنني وحده ف

إذا كان أمري املؤمنني اطلع عليه فام احلاجة اىل ان يطلع عليه غريه، و ليمض يف : جانب
 اهللامض اىل عيل فاعلمه بام قد سمعته، فو : ، فلام انرصف عمر قال للعباساهللاحكم 

ذلك فقال عيل  فعرفه) عليه السالم(فصار العباس اىل عيل !!  لئن مل يفعل الفعلن
 .أنا أعلم أن ذلك مما هيون عليه و ما كنت بالذي افعل ما يلتمسه أبدا) عليه السالم(

لئن مل تفعله فأنا أفعل و أقسمت عليك أن ال ختالف قويل و فعيل، : فقال العباس
إن : فمىض العباس اىل عمر فاعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك، فجمع عمر الناس فقال

عيل بن أيب طالب و قد جعل إليه أمر ابنته أم كلثوم، و قد أمره أن  هذا العباس عم
يزوجني منها ، فزوجه العباس بعد مدة يسرية فحملوها إليه و أصحاب احلديث إن مل 

 .يقبلوا هذه الرواية منا فانه ال خالف بينهم يف ان العباس هو الذي زوجها من عمر
عليه (ما العلة التي اوجبت ان جيعل عيل  و قد قيل ملن انكر هذه احلكاية من فعل عمر

أمر ابنته أم كلثوم اىل العباس دون غريها من بناته، و ليس هناك امر يضطره ) السالم
اىل ذلك و هو صحيح سليم، و الرجل الذي زوجه العباس بزعمهم عنده مرغوب 
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ك، فقد ريض فيه، أ تقولون انه انف من بتزويج ابنته أم كلثوم و تعاظم و تكرب عن ذل

نجده قد زوج غريها من بناته فلم يأنف من ذلك و ال تعاظم و ال تكرب فيه، و قد زوج 
ابنته سيدة نساء العاملني فلم يأنف و مل يتكرب و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 

رأى العباس افضل منه و اقدم ) عليه السالم(ال و كل يف تزوجيها، أ فتقولون ان عليا 
ة يف االسالم فجعل امر ابنته إليه، و هذا ما ال يقوله مسلم و ما بال العباس زوج سابق

بن جعفر بن أيب  اهللامن عبد ) عليه السالم(أم كلثوم دون اختها زينب بنت فاطمة 
 .طالب، و العباس حارض، فلم يوكله يف تزوجيها و ال أنف من ذلك

نا حكايته، و ذلك مشاكل للرواية عن فلم يبق يف احلال إال ما رواه مشاخينا مما سبق
فكان من احتجاج جهاهلم » ذلك فرج غصبنا عليه«: انه قال) عليه السالم(الصادق 
ان يسلم ابنته غصبا عىل هذا احلال الذي ) السالم عليه(ما كان دعا عليا : أن قالوا

عليه  اهللاصّىل ( اهللاوصفتم، فقيل هلم هذا منكم جهل بوجوه التدبري و ذلك ان رسول 
بام احتاج إليه يف وقت وفاته عرفه مجيع ما ) عليه السالم(ملا أويص عليا ) و آله و سلم

): عليه السالم(جيري عليه من بعده من أمته واحدا بعد واحد من املستولني فقال عيل 
تصرب و حتتسب اىل ان ترجع الناس أليك طوعا، فحينئذ قاتل : فام تأمرين ان اصنع قال

و القاسطني و املارقني و ال تنابذن أحدا ابدا من الثالثة، فتلقى بيدك اىل الناكثني 
 .التهلكة، و يرتد الناس يف النفاق اىل الشقاق

إبقاء يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاحافظا لوصية رسول ) عليه السالم(فكان 
ىل اجلاهلية ذلك عىل املسلمني املستضعفني، و حفظا للدين، لئال ترجع الناس ا

اجلهالء، و تثور القبائل تريد الفتنة يف طلب ثارات اجلاهلية و دخوهلا، فلام جرى من 
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ان : فقال) عليه السالم(عمر يف حال خطبته ألم كلثوم ما تقدم به احلكاية فكر عيل 

و ان رام قتيل فمنعته عن نفيس خرجت بذلك عن  -عىل ما وصفناه -منعته رام قتيل
و خالفت وصيته و دخل يف الدين ما ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاطاعة رسول 

من ارتداد الناس الذي ألجله ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاكان حاذره رسول 
اوصاين بالصرب و االحتساب، و كان تسليم ابنته أم كلثوم يف ذلك اصلح من قتله، او 

، و اهللاففوض امرها اىل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاخلروج من وصية رسول 
علم ان الذي كان اغتصبه الرجل من اموال املسلمني و أمورهم، و ارتكبه من انكار 

، و اهللاو تغيري احكام ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاحقه و قعوده يف جملس رسول 
أفظع و اشنع من اغتصابه ذلك و  اهللا، عىل ما قدمنا ذكره أعظم عند اهللاتبديل فرائض 

و أنزل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللالفرج، فسلم و صرب و احتسب كام أمر رسول 
َربِّ : عز و جل وصف قوهلا اهللامزاحم امرأة فرعون، إذ  ابنته يف ذلك منزلة آسية بنت

نِي ِمْن فِْرَعْو  املِِنيَ اْبِن ِيل ِعْنَدَك َبْيتًا ِيف اْجلَنَِّة َو َنجِّ نِي ِمَن اْلَقْوِم الظَّ و    َن َو َعَملِِه َو َنجِّ
لعمري الذي كان قد ارتكبه فرعون من بني ارسائيل من قتل اوالدهم و استباحة 

عىل ما ادعاه لنفسه من الربوبية أعظم من ) عليه السالم(حريمهم يف طلب موسى 
هلا  اهللان اهل اجلنة بشهادة تغلبه عىل آسية امرأته، و تزوجيها، و هي امرأة مؤمنة م

بذلك، و كذلك سبيل الرجل مع أم كلثوم كسبيل فرعون مع آسية ألن الذي ادعاه 
و رسوله بدفع االمام عن منزلته التي  اهللالنفسه من االمامة ظلام و تعديا و خالفا عىل 

املسلمني له، و استيالؤه عىل امر ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و رسوله  اهللاقدرها 
 اهللاصّىل (، و احكام رسوله اهللاحيكم يف أمواهلم و فروجهم و دمائهم بخالف احكام 
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من اغتصابه الف فرج من نساء مؤمنات دون فرج  اهللاعظم عند ) عليه و آله و سلم

قد اعمى قلوهبم فهم ال هيتدون للحق و ال يعقلون عن باطل، و  اهللاواحد، و لكن 
علينا هبدايته و رزقنا من التمييز ما نصل به اىل وجود عبادته و إليه  احلمد هللاّ الذي منّ 

 .نرغب يف زيادته من كرائم فوائده، و هو حسبنا و نعم الوكيل
  اجلزء الّثاين

قال الذين دخلت عليهم الشبهة يف أمرهم بام وصفناه يف هذه األبواب، ما قد أسفر من 
قد ركبنا احلجة فيام رواه اصحاب احلديث لوامع احلق، و تبني فيه من وجوه الصدق، 

 :و ذلك   فيهم من الفضائل و املناقب التي هبا يصولون و عليها يف حسدهم يعولون
أمر بتقديم أيب بكر للصالة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاروايتهم أن رسول : مثل

لديننا  اهللال ملا رضيه رسو: يف مرضه الذي تويف فيه، فاحتج بذلك حمجتهم و قال
 .رضيناه لدنيانا

ثاِينَ اْثنَْنيِ إِْذ ُمها ِيف اْلغاِر إِْذ َيُقوُل لِصاِحبِِه : تعاىل اهللاروايتهم و حجتهم يف قول : و مثل
َزْن إِنَّ  صاحبا لرسوله  اهللاَمَعنا  و هذه فضيلة ليست و ال مثلها ألحد اذ سامه  اهللاال َحتْ

 ).سلمعليه و آله و  اهللاصّىل (
 ).عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاروايتهم ان أبا بكر و عمر كانا وزيري رسول : و مثل
 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاروايتهم أن رسول : و مثل

: او قال -ما نفعني مال كامل ايب بكر، لقد زوجني ابنته، و أنفق عّيل اربعني الف دينار
 .-درمها
 .تهم اقتدوا باللذين من بعدي ايب بكر و عمر رواي: و مثل
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 .روايتهم هذان سيدا كهول اهل اجلنة : و مثل
 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاروايتهم ان رسول : و مثل

فلام اختاره املسلمون و امجعوا عليه لالمامة دل : قالوا. ليؤمكم افضلكم و اعلمكم
 .همذلك منهم عىل انه اعلمهم و أفضل

ملا أرسي يب اىل السامء رأيت مكتوبا عىل ساق : روايتهم ان الرسول قال: و مثل
، ابو بكر الصديق عمر الفاروق، عثامن ذو اهللا، حممد رسول اهللاال إله اال : العرش
 .  النورين

: اهللاقال يوم بدر حني انزل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (روايتهم ان الرسول : و مثل
ُكْم فِيام َأَخْذُتْم َعذاٌب َعظِيمٌ  اهللا كِتاٌب ِمَن َلْو ال  اهللاصّىل ( اهللافقال رسول    َسَبَق ملََسَّ

 .لو انزل من السامء عذاب ما نجا منا غري ابن اخلطاب): عليه و آله و سلم
 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ان الرسول : روايتهم: و مثل

 .ننت أنه نزل عىل عمرما أبطأ عني الوحي اال ظ
 .روايتهم أن الشيطان كان هيرب من عمر و خياف من حسه: و مثل
 .ان السكينة تنطق عىل لسان عمر: روايتهم: و مثل
روايتهم ان الشيطان كان ال يأمر باملعايص يف ايام عمر، كراهة ان ينهى عنها : و مثل

 .عمر، فال يعود فيها احد من بعد هنيه
لو مل ابعث فيكم لبعث : قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول  روايتهم ان: و مثل

 .  عمر بن اخلطاب
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ان عمر نادى قوما بنهاوند، و هو يومئذ باملدينة، و كان قد بعث : و مثل روايتهم

اىل هناوند، فوقعت عليهم اهلزيمة بنهاوند، و . سارية: جيشا و قدم عليه رجال يقال له
: يا سارية اجلبل، قال سارية: باملدينة، فنظر إليهم عمر فصاحعمر خيطب عىل املنرب 

 .فسمعت صوت عمر فالتجأت مع اصحايب اىل اجلبل فسلمنا 
 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (روايتهم ان الرسول : و مثل

م اعز االسالم باحب الرجلني أليك، بعمر بن اخلطاب، أو بأيب جهل بن هشام، الله
 .لعمر فسبقت الدعوة 

  أنه قال ملا مات عمر ذهب تسعة أعشار العلم: بن مسعود اهللاروايتهم عن عبد : و مثل
. 

: جل اسمه مل يبد عالنية حتى أسلم عمر و شهر سيفه، و قال اهللان : روايتهم: و مثل
 .رسا بعد هذا اليوم اهللاال يعبد 

ينشده إذ ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللان شاعرا كان عند رسول : روايتهم: و مثل
عليه  اهللاصّىل ( اهللافاشار رسول ) و سلم  عليه و آله اهللاصّىل ( اهللاأقبل عمر اىل رسول 

اىل الشاعر ان اسكت، حتى إذا خرج عمر من عنده، استعاده الرسول ) و آله و سلم
عليه و آله و  اهللا صّىل (النشيد، و إن عمر عاد اىل الرسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

فاشار اىل الشاعر ان اسكت، حتى فعل ذلك ثالث مرات، فلام كان يف الرابعة و ) سلم
النشيد فقال ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (خرج عمر من عنده استعاده الرسول 

من هذا الذي اذا جاء اسكّتني و اذا خرج استنشدتني فقال  اهللايا رسول : الشاعر
 .-يكره الباطل: او قال -هذا رجل ال حيب الباطل): عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
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شهد لعرشة من اصحابه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (روايتهم ان الرسول : و مثل

 .باجلنة، منهم أبو بكر و عمر
ملا أرسي يب اىل السامء : قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاروايتهم ان رسول : و مثل

قرصا ابيض، فاعجبني ) و يف رواية اخرى(خلت اجلنة، فرأيت فيها قرصا من ذهب د
عمر بن : من هو، قيل: لفتى من قريش، فقلت: ملن هذا القرص، فقيل يل: فقلت

اخلطاب، فام منعني ان ادخله اال ما اعرفه من غريتك يا عمر، فبكى عمر عند ذلك، و 
 .  اهللاو عىل مثلك يغار يا رسول : قال

ان اهل اجلنة ليرتاءون يف عليني كام يرتاءى الكوكب الدري ألهل : روايتهم: مثل و
 .  األرض، و ان أبا بكر و عمر ملنهم

عليه و آله  اهللاصّىل ( اهللان عثامن كان اقرب الناس جملسا من رسول : روايتهم: و مثل
 اهللاصّىل ( اهللابحيث متس ركبتاه ركبتيه، فلام توفيت زوجته رقية بنت رسول ) و سلم

ما لك يا ابن عفان : جلس يف طرق البساط، فمر به عمر، فقال) عليه و آله و سلم
صّىل ( اهللاليوم انقطع ظهري، فعرفت نفيس، فدعاه رسول : نزلت عن جملسك، فقال

عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللافزوجه زينب أخت رقية بنت رسول ) عليه و آله و سلم اهللا
): عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاد اىل جملسه، فلام توفيت زينب قال رسول فعا) سلم

 .- ما عدوناك: أو قال -لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها
 .  أن عثامن جهز جيش العرسة بامل عظيم من ماله: روايتهم: و مثل
 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (أن الرسول : روايتهم: و مثل

 .ئر رومة و له اجلنة، فاشرتاها عثامن من ماله و جعلها للناس سبيال من يشرتي ب
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دنانري ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأن عثامن محل اىل رسول : روايتهم: و مثل

ما عىل ابن : يقلبها بيده و يقول) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاكثرية، فجعل رسول 
 .عفان ما فعل بعد هذا 

كان يوما جالسا يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأن رسول : روايتهم: لو مث
 اهللاصّىل ( اهللاحجرته، فدخل عليه مجاعة من أصحابه، و فيهم أبو بكر و عمر و رسول 

مكشوف الفخذ مل يغط فخذه، حتى دخل عثامن فغطى فخذه، ) عليه و آله و سلم
أال أستحي ممن : مل ذلك، فقال) يه و آله و سلمعل اهللاصّىل ( اهللايا رسول : فقيل

 .تستحي منه املالئكة 
 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأن رسول : روايتهم: و مثل

 .عمر رساج اهل اجلنة يف اجلنة 
أبو بكر، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأن افضل الناس بعد رسول : و مثل روايتهم
ن، ثم عيل، فزعموا عند ذلك أن أبا بكر أفضل من عمر و عثامن و غريه، و عمر، و عثام

عليه (و أن عمر أفضل من عثامن بعد أيب بكر، ثم منهم من ساوى بني عثامن و عيل 
و يشهدون للعرشة أهنم من ) عليه السالم(و منهم من فضل عثامن عىل عيل ) السالم

عيل، و طلحة، و الزبري، و سعد، و ابو بكر، و عمر، و عثامن، و : اهل اجلنة و هم
 .سعيد، و عبد الرمحن بن عوف، و ابو عبيدة بن اجلراح

 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأن رسول : روايتهم: و مثل
 .اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: اطلع عىل اهل بدر فقال اهللان 
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ابِ : عز و جل اهللايف قول : روايتهم: و مثل ُلوَن ِمَن املُْهاِجِريَن َو اْألَْنصاِر َو السَّ ُقوَن اْألَوَّ

َبُعوُهْم بِإِْحساٍن َرِيضَ  ِذيَن اتَّ َتَها  اهللاَو الَّ ِري َحتْ َعنُْهْم َو َرُضوا َعنُْه َو َأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْ
بكر و عمر من املهاجرين و ابو : قالوا   اْألَْهناُر خالِِديَن فِيها َأَبدًا ذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 

 .  األنصار األولني
َعِن املُْْؤِمنَِني إِْذ ُيبايُِعوَنَك  اهللاَلَقْد َرِيضَ : عز و جل اهللاروايتهم يف تأويل قول : و مثل

َجَرِة  قالوا َت الشَّ عنهم، و هم  اهللالعرشة ممن بايعوا حتت الشجرة، و ممن ريض : َحتْ
 .اهل اجلنة

َق بِهِ : عز و جل اهللام يف قول روايته: و مثل ْدِق َو َصدَّ أن ذلك كان    َو الَِّذي جاَء بِالصِّ
 .صديقا اهللاأبا بكر سامه 

ا َمْن أَْعطى: عز و جل اهللاروايتهم يف تأويل قول : و مثل َق  َو اتَّقى  َفَأمَّ ، َو َصدَّ
ُه لِْلُيْرسى بِاْحلُْسنى ُ  :إىل قوله  ، َفَسنَُيرسِّ

ى، َو ما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُجتْزىَو َسُيجَ  ِذي ُيْؤِيت ماَلُه َيَتَزكَّ ، إِالَّ اْبتِغاَء  نَُّبَها اْألَْتَقى الَّ
ِه اْألَْعىل  .هذا ابو بكر: قالوا   َو َلَسْوَف َيْرىض  َوْجِه َربِّ

 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأن رسول : روايتهم: و مثل
 .  اين عنك راض فهل انت عني راض: سبحانه ايل ان قل أليب بكر اهللاوحى 

أن القوم قد رووا ذلك و هم : املستعان و عليه التوفيق اهللاو كان اجلواب عن ذلك، و ب
ينقلونه بينهم، و من ناصح نفسه و صح له متييزه و نظر و تدبر يف حقائق ما يروونه مل 

، إذ كان كل باب منه فيه من أدلة الفساد ما ال خيفى يشتبه عليه باطل مجيع هذا و شبهه
عىل ذي فهم و نظر و متييز و صحة فكر، و الواجب عىل طالب النجاة أن يقصد يف 
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حتقيق اآلثار و صحة األخبار اىل معرفة الشواهد و العالمات، و الدالئل الواضحات 

 .التي يتحقق معها احلق و يبطل هبا الباطل
أنه قد علم ذو الفهم ان اآلثار منقولة عن الرسول : القول يف ذلك فأول ما نبدأ به من

يف ايامه و أيام من كان بعده من وجهني يف االمامة ال ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
 .ثالث هلام

 .و شيعتهم) عليهم السالم(طرق اهل البيت : احدمها
 .طرق احلشوية من اصحاب احلديث: و الثاين

األمة ممن تقدم يف األعصار السالفة غري هذين الوجهني فهو  فمن ادعى من مجيع
متخرص كذاب ضال مضل فاسد املعرفة داحض احلجة، و اذا كان ذلك كذلك 
فليعلم ذو الفهم أن ما كان يرويه احلشوية من طرق أهل البيت و شيعتهم و مل يرو 

خمالفيهم، و ذلك أهل البيت و شيعتهم فال حجة للحشوية و من تابعهم يف ذلك عىل 
كذلك إذا رووا أهل البيت و شيعتهم آثارا من طرقهم و عن رجاهلم املتصلني عن 
رجل من احلشوية و مل يروا ذلك احلشوية فال حجة لشيعة أهل البيت يف ذلك عىل 
احلشوية، و ان كانت الرواية يف نفسها كثرية صحيحة حمقة، و هذا هو وجه النصفة و 

 .النصيحة
رواية من طريقيهم املتضادين املختلفني، فتكون تلك الرواية مما ال  فاذا أمجعوا عىل

يشك يف صحتها و عليها الفقهاء من الفريقني املعول يف االحتجاج و النظر عليهم، و 
اذا اختلفوا يف رواية فروى كل فريق منهم من طريقه ضد ما رواه الفريق اآلخر كان 

ن األسباب املتضادة بشواهد الكتاب، و املعول يف ذلك عند اهل النظر عىل الفحص ع
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دالالت األخبار، املجمع عليها، فاهيام ثبت وجوبه من املتضادين لزمت حجته، و أهيام 
وجدت شواهده باطلة بطلت حجته، و مهام مل توجد شواهد حتققه، و ال عالمات 

ثم تبطله، كان سبيله الوقوف فيها، فال يلزم اخلصم فيها حجة يطالب فيها بواجب، 
عليهم (معرفة الفريقني من نقله األخبار من أهل البيت   جيب النظر بعد ذلك يف

و من احلشوية، اهيام اوىل باالتباع عند وقوع التنازع و االختالفات، فاهيام ثبت ) السالم
و األمر منه باتباعه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (صدقه و صحت تزكيته من الرسول 

ره، و اطراح ما خالفها أو ضادها، و قد امجعوا مجيعا عىل الرواية منهام وجب قبول آثا
) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و إشارة الرسول ) عليهم السالم(يف تزكية اهل البيت 

 .إليهم باهلدى، و البعد من الضاللة، و األمر منه باتباعهم، و الكينونة معهم
و عرتيت اهل بيتي، لن تضلوا  اهللا، كتاب اين تارك فيكم الثقلني«): عليه السالم(فقال 

 .» ما متسكتم هبام، فإن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض
مع ) عليهم السالم(ان اهل بيته ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاو قد أخربنا رسول 

الصحة عىل ان اهل بيته  و هذه داللة)  عليهم السالم(القرآن و القرآن مع اهل بيته 
تعاىل، و مل يقل  اهللا، معدن العلم، إذ كان علموا ما حيتاج إليه يف كتاب )عليهم السالم(

إهنم قرناء القرآن إال بعد علمهم به ثم شهد ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 
من تبعهم، و بازالة الضاللة عمن تبعهم و متسك هبم، و إذا زالت الضاللة عنهم، و ع

متسك هبم، كانوا غري مفارقني للهدى، و لن يكونوا كذلك حتى يكونوا قد حووا مجيع 
العلوم التي هي خارجة من كل ضاللة، و اذا كان ذلك كذلك و اختلفت احلشوية و 

يف الروايات، و تضادوا يف التحقيقات، كان االتباع ملن ) السالم  عليهم(اهل البيت 
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هلم بازالة الضاللة عن املتمسك هبم أوىل و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (شهد الرسول 

 .اجدر
ء تفردوا بنقله دون  و هذه الروايات التي رويناها من مناقبهم و فضائلهم فهو يش

و شيعتهم، بل ) عليهم السالم(خمالفيهم، من نقلة طرق اهل العلم من اهل البيت 
هم هذه التي خترصوها، فلو أنصفونا و هؤالء قد رووا فيهم ضدها و أنكروا روايت

جروا معنا يف ميدان النظر و حقائق التعبري كانت احلجة عنا ساقطة يف مجيع ذلك، و ملا 
احتجنا اىل رشح فسادها و إظهار باطلها، إذ كانوا نقلوها دون غريهم، و لعمري لو 

حناه من بدع اقترصنا عىل هذه احلجة لكان فيها كفاية و مقنع و هناية، مع ما قد رش
عز و جل، و حدوده، و لعبادته، و لكن من  اهللالقوم، و تغيريهم، و تبديلهم لدين 

لَِيْهلَِك َمْن َهَلَك : مذهبنا االستقصاء يف الرشح و البيان و إيضاح للربهان علينا و لنا
ِذي اهللا: َمْن َحيَّ َعْن َبيِّنٍَة  و  َعْن َبيِّنٍَة َو َحيْيى ِرُجُهْم ِمَن الظُُّلامِت إَِىل َوِيلُّ الَّ َن آَمنُوا ُخيْ

ِرُجوَهنُْم ِمَن النُّوِر إَِىل الظُُّلامِت، ُأولئَِك  اُغوُت، ُخيْ ِذيَن َكَفُروا َأْولِياُؤُهُم الطَّ النُّوِر، َو الَّ
 :هنتدي اهللافنقول يف ذلك و ب   َأْصحاُب النَّاِر ُهْم فِيها خالُِدونَ 

يم اليب بكر يف الصالة، فروايتهم يف ذلك من بالل عن عائشة، من التقد: أما ما رووا
فلو كنا ممن يميل اىل ابطال األحاديث من جهة ناقليها دون شواهد و عالمات 
إلبطاهلا، لكان يف ابطال هذا اخلرب او كد مقال، و ذلك أن احلشوية يزعمون ان 

ناقليه، عىل قدر احلديث يثبت هلم من جهة ناقليه، و يفسد عندهم كذلك من جهة 
تزكيتهم الناقل، و انحرافهم عنه من غري نظر يف معانيه، و ال طلب لشواهد تصديقه و 
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عالمات باطلة، و هذه حالة ال يرضاها إال قليل البصرية، ناقص التمييز و املعرفة، 

 .زائل الفهم
فأما نحن فال نعول عىل ذلك، و ال نقترص عليه دون الشواهد، و العالمات، و 

الئل الواضحات، الدالة عىل حتقيقها أو بطالهنا، إذ كان من يظن به أمثالنا الصدق الد
قد جيوز أن يكذب بحال من االحوال احلقيقية، و كذلك من يظن به أمثالنا الكذب 
جيوز ان يصدق بحال يقوم به يف ذلك، فلهذا أو شبهه مل نثق باطراح خرب، و ال بحقيقة 

حته، او بطالنه، بالشواهد الالئحة، و االعالم من عدو و ال ويل، حتى يعلم ص
ُروَن : عز و جل من قائل إذ يقول اهللالواضحة، و اتبعنا يف ذلك تأديب  َأ َفال َيَتَدبَّ

 :ُقُلوٍب َأْقفاُهلا  و قال  اْلُقْرآَن َأْم َعىل
أن يتدبروا لكتابه ليتحقق  اهللافأمر َلَوَجُدوا فِيِه اْختِالفًا َكثِريًا   اهللاَو َلْو كاَن ِمْن ِعنِْد َغْريِ 

 .حقه و يزول اخلالف فيه و عنه
و إذا كان مجيع ابواب احلق و وجوهه متفقة متسقة كان مجيع ابواب الباطل و سبله 

سيكذب عّيل فاعرضوا ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامتضادة خمتلفة، و قال رسول 
 اهللافخذوه، و ما خالف كتاب  اهللاوافق كتاب  ما حتدثوا به عني عىل كتاب ريب، فام

مع اهل بيته مقرونا هبم، ال يفارقهم و ال يفارقونه، فدل  اهللافانبذوه، و اخرب أن كتاب 
يف حتقيق األشياء، إذ ) عليه السالم(ذلك عىل أهنم علامؤه فوجب الرجوع اىل اهل بيته 

و لسنا  اهللاخباره بكتاب   رنا أن نحققأم) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاكان رسول 
بعلمه، ) عليه السالم( اهللاعلام، و ال شك يف إحاطة أهل بيت رسول  اهللانحيط بكتاب 

به، فاوجبنا عند ذلك يف كل ما نقل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاإذ قرهنم رسول 
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النظر و التمييز ليتحقق لنا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاإلينا من اخبار رسول 

حقها، و يتضح لنا باطلها، و لو عولنا يف ذلك عىل ما تذهب إليه احلشوية يف األخبار 
ان بالال موىل ايب بكر، و عائشة ابنته، و جيوز ان يتهم بالل يف امليل اىل مواله، و : لقلنا

ن هذه احلالة ال تتهم عائشة يف امليل اىل ابيها، و يبطل احلديث من هذه اجلهة، لك
 .التوفيق اهللانرضاها النفسنا، فنقول يف فساد هذا اخلرب و ب

 .إن أول ما يدل عىل فساده أهنم خمتلفون يف روايتهم
عليه و آله و  اهللاصّىل (أن أبا بكر صىل بالناس أياما يف حياة الرسول : فمنهم من روى

 .يف علته) سلم
ملا : و هي الصالة التي تويف عقبها، و قالوامن يقول انه قدمه لصالة واحدة : و منهم

عليه (بني عيل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاكرب ابو بكر يف املحراب خرج رسول 
و الفضل بن العباس، و رجاله ختطان يف األرض ضعفا من العلة، فدخل ) السالم

إنه أزال أبا بكر  :املحراب و صىل بالناس يف روايتهم قاعدا، ثم اختلفوا أيضا فقالوا
عن املحراب و اقامه بينه و بني الصف األول، فكان ابو بكر يصيل بصالة الرسول 

 .و الناس يصلون بصالة ايب بكر) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
 .بقي معه يف املحراب يصليان مجيعا: و يف قول آخر

ندهم من أفضل فلام اختلفوا يف هذه الرواية هذا االختالف الذي رشحناه و هي ع
مناقب صاحبهم، التي هبا بزعمهم استحق االمامة عندهم كان اختالفهم فيها دليال 

له، و لو قدمه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاعىل ابطال ما ادعوه من تقديم رسول 
كام زعموا ما اختلفوا فيه عىل هذا احلال، كام مل خيتلفوا يف تقديم عتاب بن أسيد 
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و حمال أن ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (لناس بمكة، حني فتحها الرسول للصالة با

يقدم رجال للصالة يف مسجده فيجهل له ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (يكون الرسول 
عليه  اهللاصّىل (اولياؤه ذلك، حتى ال يدرون هل صىل أم مل يصل، او هل ازاله الرسول 

 .زلهعن املحراب أم مل ي) و آله و سلم
فهذا احد الدالئل عىل ابطال ما يدعونه من هذه الرواية، و قد امجعوا مع ذلك يف 

خرج حني كّرب ابو بكر يف املحراب ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (روايتهم ان الرسول 
و هي صالة العرص، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللايف آخر صالة صالها رسول 

 .ان تغرب الشمسالتي تويف عقبها قبل 
قدمه لصالة عىل زعمهم، و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللان كان رسول : فنقول

بدعواهم، ثم خرج بعد ذلك فازاله عن الصالة بالناس و صىل هو هبم، فان احلال ال 
قدمه للصالة بوحي ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (خيلو يف هذا من أن يكون الرسول 

ثم خرج فمنعه  اهللاو برأي قد رآه من نفسه، فان كان قدمه للصالة بوحي من ا اهللامن 
فيام قد أمره من تقديم أيب بكر للصالة  اهللابمخالفته  اهللامن الصالة بالناس، فقد عىص 

 .بالناس، و قائل هذا كافر بال خالف
فليس خيلو  قدمه برأي رآه من نفسه،) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و ان كان الرسول 

، فان كان ازاله برأيه كام قدمه، اهللاحاله يف ازالته من ان يكون برأي منه او بوحي من 
ففعله االخري ناسخ لالول، فقد عزله عن فضل قد كان أهله، و قبح أن يعزله رسول 

 بزعم اوليائه، اال و قد علم انه   عن فضل قد كان اهله) و آله و سلم  عليه اهللاصّىل ( اهللا
، كان سبيله يف ذلك كسبيله اهللاغري مستحق لذلك الفضل، و ان كان آخره بوحي من 
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فيام بعثه بسورة براءة ليقرأها عىل الناس بمكة، من بعد الفتح، من بعد رجوعه من 

) عليه السالم(غزاة تبوك، فلام سار ابو بكر بالسورة نحو مكة بعث خلفه عليا 
عليه (و تقدم عيل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (فاسرتجعها منه و رده اىل الرسول 

صّىل ( اهللابالسورة اىل مكة، فقرأها عىل اهل مكة، و رجع ابو بكر اىل رسول ) السالم
ء استوجب اسرتجاعي و  هل نزل ّيف يش اهللايا رسول : فقال) عليه و آله و سلم اهللا

 أخذ السورة مني؟
ان ال يؤدي عني اال انا او رجل مني، و ان عليا مني و اوحى إّيل  اهللايا أبا بكر ان : فقال

أنا منه، و هذا مما ال خالف فيه بني األمة فان صحت هلم رواية تقديمه يف الصالة 
فسبيله فيام وصفناه يف ازالته عنها كسبيله باداء سورة براءة، فهذا حال هيدم كل فضيلة 

ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال   ياؤهاليب بكر من دون ان ينسب و يثبت له فضيلة لكن اول
 . َيْعِقُلونَ 

عليه و آله  اهللاصّىل ( اهللاما اختلفوا فيه من وقوف ايب بكر باملحراب مع رسول : و أما
عليه  اهللاصّىل ( اهللالو كان ابو بكر قام مع رسول : او خلفه، فانا نقول يف ذلك) و سلم

عليه و آله و  اهللاصّىل (جب مشاركته للرسول حماذيا له لو   يف املحراب) و آله و سلم
يف االمامة، و لوجب ان يكون سنة مستعملة يف االسالم و غري مطرحة  فيصيل ) سلم

عليه و  اهللاصّىل (بالناس إمامان يف حمراب واحد، اذ ليس كان معهم هنى من الرسول 
قد فعله يف اخر افعاله ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاعنه، و كان رسول ) آله و سلم

ء من بعدها، و مل ينه الرسول عنها، فلام كنا نجد اولياءه جممعني عىل  التي مل ينسخها يش
يف االمامة، و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامنع الرشكة من ايب بكر و رسول 
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 وجدناهم جممعني عىل منع إمامني يصليان بالناس يف حمراب واحد، بطل قول من

 :يزعم
يف املحراب حماذيا له، و ثبت ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللان أبا بكر قام مع رسول 

 .انه اقامه خارجا عنه بينه و بني الصف: قول من قال
و لعمري لقد فعل ذلك به، و لو مّيز اولياؤه هذه املنزلة لعلموا ان اقامته له يف ذلك 

لة من ال دين له، اذ كانت األمة جممعة عىل انه ال جيوز املقام دليل عىل انه قد انزله منز
ان يصيل رجل مجاعة فيقوم فرادى صفا وحده، و انه من فعل ذلك و قد عقد صالته 

 .بنية اجلامعة فال صالة له، و من ال صالة له فال دين له
ف كان صاحبهم فرادى بينه و بني الص) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافلام قام رسول 

قد اقامه مقام من ال صالة له، و من ال صالة له فال دين له، ثم كفى هبذا املقام خزيا 
لصاحبه، و دليال ملن فهم ما رشحناه و بيناه، و هذا املقام أجل منقبة لصاحبهم 

: عندهم، و قد رشحنا ما عليهم و ما عىل صاحبهم عندهم فيه، و كان قول ايب بكر
عن هذا األمر ملن هو فكان ال ينازع فيه، داال عىل أنه مل  اهللاوددت اين سألت رسول 

يكن له فيه حق يعرفه، اذ مل يعرف هو ملن، و لو كان له فيه حق لعرفه، و ملا قال رسول 
دل عىل ان منزلة عيل يف دين » عيل مني و انا من عيل«): عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا

الناس منزلة الرسول يف ذلك بعد وفاته و يف التأدية عنه االسالم باثبات احلجة هللاّ عىل 
عيل مني بمنزلة هارون من «): عليه و آله و سلم اهللاصّىل (يف حياته، و هذا حتقيق قوله 

نبيا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافلام كان رسول » موسى، إال أنه ال نبي بعدي
عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللافاستثناه رسول ) ع(إماما و كان هارون نبيا إماما مع موسى 
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يثبت له االمامة رضورة، اذ مل يستثن هبا الرسول ) ع(بمنع اسم النبوة يف عيل ) سلم

 .كام استثنى بالنبوة) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
و قد رشحنا من معنى هذا اخلرب يف كتاب األوصياء ما فيه كفاية ملن فهم، فهذه فضيلة 

احبهم التي يعولون بزعمهم عليها، قد اوضحنا ما عليه فيها، و ان التقدمة مل تكن ص
و لو صحت أيضا هلم من قبل الرسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (من قبل الرسول 

عند الرضورة، لعلة، و ثبت عند ذلك إيامنه و تطهريه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
ة ألحد عىل املسلمني، و لو كان ذلك مما يوجب والية لكان ذلك مما مل يوجب والي

عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللاألحد لكان عتاب بن أسيد أحق باخلالفة منه، اذ كان رسول 
مكة و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاقد قدمه يصيل بالناس حني فتح رسول ) سلم

يم بمكة، و ابو بكر معه، يصيل خلف مق) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 
يصيل بالناس يف املسجد احلرام ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاعتاب، فقدمه رسول 

صّىل ( اهللامن غري علة و ال رضورة دعته اىل ذلك، و هذا بامجاع األمة، فكان رسول 
يد يصيل بالناس يصيل بالناس الظهر و العرص، و عتاب بن اس) عليه و آله و سلم اهللا

الثالث الصلوات بامجاع، و كان بامجاع ان املسجد احلرام أفضل من سمد  املدينة، و 
عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللاقدمه رسول   مكة افضل من املدينة، و يلزم يف النظر أن من

يف املوطن األفضل من غري علة أفضل ممن قدمه يف مسجد هو دونه يف الفضل ) سلم
 .ة العلةمع رضور

عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللاأن مسجد املدينة و هو مسجد رسول : فان زعم جاهل
فاملقدم ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللادون املسجد احلرام، و اخلالفة لرسول ) سلم
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هذا جهل و عمي فان كان رسول : يف مسجده اوىل من املقدم يف غري مسجده، قيل له

حيث صىل من البالد فهو مسجده و موطنه، و هو ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
عليه و آله و  اهللاصّىل (احلاكم فيه دون غريه، و األمر له و إليه، و شاهد ذلك قوله 

 ):سلم
 اهللاصّىل ( اهللاجعلت يل االرض مسجدا و طهورا، فجميع األرض مسجد لرسول 

 .به ذو فهمو هذا ما ال حيتج ) عليه و آله و سلم
بأن بالال صار : يف تقديمه للصالة فاهنم رووا)  عليه السالم(رواية اهل البيت : و اما

الصالة و كان قد أغمي عىل : فنادى) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاىل باب رسول 
فقالت ) عليه السالم(و رأسه يف حجر عيل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 

مشغول بنفسه،  اهللامر الناس ان يقدموا أبا بكر ليصيل هبم، فان رسول : ة لباللعائش
قدموا أبا : فقال للناس) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافظن بالل أن ذلك عن رسول 

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللابكر فيصيل بكم، فتقدم ابو بكر فلام كرب أفاق رسول 
أمرت : ما هذا؟ قالت عائشة): عليه السالم(صوته، قال لعيل من غشوته، فسمع 

): عليه و آله و سلم اهللاصّىل (بالال يأمر الناس بتقديم ايب بكر يصيل هبم، فقال 
اسندوين أما انكن كصوحيبات يوسف، فخرج بني ميمونة زوجته و بني عيل بن ايب 

العباس، فرد ميمونة، و اىل باب احلجرة فاستقبله الفضل بن ) عليه السالم(طالب 
)  عليه السالم(اخذ الفضل بن العباس بعضده، فجاء اىل املحراب بني الفضل و عيل 

املحراب و بني الصف، و كان يسمع الناس التكبري اذا كرب   و اقام أبا بكر خلفه بني
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و كسبيل من يسمع الناس التكبري يوم اجلمعة، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 

 .صىل بالناس قاعدا
قدموا أبا ): و سلم  عليه و آله اهللاصّىل (ما زعمت العامة يف الرواية من انه قال : و أما

ان أبا بكر رجل رقيق القلب، و لعله ال يتهيأ له ان يصىل هبم، : بكر، فقالت عائشة
 :فليقدموا عمر، فقال

رسوله إال تقديم أيب بكر، أما إنكّن  و اهللايب ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 
ء ال يشبه فعل يوسف و انام  ء ال معنى له ألن هذا يش كصوحيبات يوسف، فهو يش

عليهم (بقوله يف رواية اهل البيت ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامثل رسول 
أما إنكن كصوحيبات يوسف، لكذهبن عىل يوسف، كذلك أيضا كان قوهلا ) السالم

مشغول بنفسه، دليل عىل الكذب  اهللاقدموا أبا بكر فليصل بالناس فان رسول : الللب
فلو كان ما رواه حقا لكان ذلك طعنا عىل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاعىل رسول 

يف أمره، و من عارض ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاعائشة، اذ عارضت رسول 
انه اعلم منه بام يعارضه فيه، و من ظن ذلك فقد كفر بال الرسول يف أمره فقد ظن 

عليهم (خالف، فليقدموا لعائشة ان شاءوا يف احلالني من روايتهم، و رواية اهل البيت 
ثم ليذموا أباها ان شاءوا فيام وصفناه يف مقامه يف تلك الصالة، اذ كان مقام ) السالم

 .مد هللاّ رب العاملنيمن ال صالة له، و كل ذلك عليهم ال هلم، و احل
لديننا رضيناه لدنيانا بزعمهم، فهذا جهل و  اهللاملا رضيه رسول : و أما قول جهاهلم

اختالط، و ختبط و افراط، و ذلك ان القوم ان كانوا انام أقاموا أبا بكر لدنياهم فقد 
كان  ان أبا بكر: يلزم يف حق النظر ان يكون ابو بكر وكيال هلم يف دنياهم و اذا قالوا
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وكيال ملن اقامه لزم يف حق النظر و حكم االسالم ان يكون الناس خمريين يف اقامته 
لدنياهم، و ازالته عن دنياهم، و ليس عىل كل الناس فرض ان يقيموا لدنياهم وكيال، 
بل ذلك إليهم ان شاءوا اقاموا ذلك، و ان شاءوا مل يقيموا، و اذا كان ذلك كذلك و 

يال لدنياهم كام زعموا، فليس عىل مجيع الناس واجبا أن يقبلوا اختاره قوم أقاموه وك
ذلك، فمن شاء ان يقيمه أقامه، و من شاء ان يمتنع امتنع من ذلك، فان امتنعوا من 

 اهللاذلك تركوا علتهم التي اصلوها بزعمهم، أهنم رضوا لدنياهم من رضيه رسول 
وله و مذهبه، فقد لزمه عند و من ترك علته و خرج عن اصله الذي عليه مع! لدينهم

 .مجيع اهل النظر مفارقة مذهبه، و الدحوض حلجته، و كفى بذلك خزيا ملن أقام عليه
و ان هم أجازوا االختيار من الناس ال قامته فمن شاء اقامة لدنياه، و من شاء مل يقمه 

ل لزمهم يف حكم النظر أن يكون القوم الذين أقاموه لدنياهم آمرين ناهني له يف ك
احواله، و ال أمر له عليهم، و ال طاعة، إذ كل دين و رشيعة و ملة و معقول يوجب ان 
كل من كان له وكيل يف دنياه فطاعته و امره و هنيه الزم ملوكله، و ال طاعة للوكيل، و 
ال أمر له معه، و ال هني، و اذا كان ذلك كذلك فقد اخرجوا أبا بكر من حدود االمامة 

و مع ذلك فقد الزموا أبا بكر الظلم و التعدي، بل الكفر يف قتله و هم ال يعلمون، 
و إباحة فروج حريمهم، فبأمر من فعل ذلك، و    الذين منعوه زكاهتم، و سبي ذرارهيم

من الذي اوجب له ذلك منهم، و انام هو بزعمهم وكيل ملن رضيه لدنياه، فان القوم مل 
جب يف الدين، و ال يف احكام العقول، يرضوه لدنياهم وكيال، و ليس ذلك عليهم بوا

 .ألن كل انسان خمري ان شاء أقام وكيال لنفسه، و ان شاء قام هو بنفسه دون غريه
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كل من قدمه رسول   هذا مع ما يلزمهم يف حق النظر عىل اصل علتهم هذه، ان يكون

بيله من للصالة بقوم يف كل مرص من األمصار، و ق) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
القبائل، فقد رضيه لدينهم، و جيب عىل كل قوم ان يرضوا لدنياهم من رضيه رسول 

صّىل ( اهللالدينهم، فريىض اهل مكة من اقامه رسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
للصالة هبم لدنياهم، و كذلك اهل الطائف، و اهل اليمن، و ) عليه و آله و سلم اهللا

يروضون لدنياهم من قدمه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاسول كل بلد فتحه ر
هبم، و كذلك مجيع البوادي، و القبائل و القرى، و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

انام اقام أبا بكر عىل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللالرسايا، و ذلك ان رسول 
م من سائر النواحي، فكان ألهل املدينة دعواهم للصالة باهل املدينة دون غريه

هلم بزعمهم كام ارتىض ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاخاصة، و ارتضاه رسول 
ألهل مكة صاحبهم املصيل هبم من قبله و كام ارتىض ألهل كل مرص، و كل قبيلة، و 

ا ألنفسهم ليس ألهل املدينة ان يتحكموا عىل غريهم برأهيم، فكل قوم فلهم ان خيتارو
صاحبهم كام ألهل املدينة ذلك، فان طالب اهل املدينة اهل مكة بالدخول معهم و 

عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللان رسول : الرضا بصاحبهم، قال اهل مكة ألهل املدينة
بزعمكم اختار صاحبكم للصالة بكم دون غريكم، و مل خيرته لنا، فرضيه لكم، ) سلم

ال غريه فرضيه لنا، كام ريض صاحبكم لكم، فنحن نختار و كذلك اختار لنا رج
صاحبنا كام اخرتتم انتم صاحبكم، اذ كنا نحن و انتم خمتارين يف هذا األمر من غري أمر 

معكم و ال معنا يف ذلك، فقد تساوينا يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (من الرسول 
 .االختيار
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هم، و انكرست حجتهم، و خرجوا عن فان منعوا ذلك بان ظلمهم، و ظهرت فضيحت

اصلهم، و تركوا علتهم، و ان اختاروه كثرت اخللفاء و األئمة يف مجيع األمصار، و 
 .عليه و ناضل عنه بعد هذا البيان عند من فهم  كفى هبذا املذهب خزيا ملن اقام

و ان ذلك ابو بكر الذي   ثاِينَ اْثنَْنيِ إِْذ ُمها ِيف اْلغارِ : تعاىل اهللاما احتج به من قول : و أما
يف الغار، و من قال اهنم كانوا مخسة، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاكان مع رسول 

ثاِينَ اْثنَْنيِ إِْذ ُمها ِيف اْلغاِر و ما نجد أليب بكر يف هذا احلال فضيلة : تعاىل اهللاليس كام قال 
ضيام، و ال حارب عنه ) له و سلمعليه و آ اهللاصّىل (عىل غريه، ألنه صحب الرسول 

عدوا، و ال وجدنا يف اآلية له مدحيا بفضل أكثر من خروجه معه، و ذكر صحبته له، و 
: جل اسمه يف كتابه ان الصحبة قد تكون للكافر مع املؤمن، حيث يقول اهللاقد اخربنا 

ِذي َخَلَقَك مِ  اَك قاَل َلُه صاِحُبُه َو ُهَو ُحياِوُرُه َأ َكَفْرَت بِالَّ ْن ُتراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ
فاتبع سبيل ربه   َرُجًال  اآلية فام يف الصحبة منقبة تعد فضيلة  و ليس ملن نظر لنفسه

طالبا خلالصه يف اهلرب ببدنه منه عىل غريه، فأي حال أوجب املنة أليب بكر عىل غريه 
الغار و إنام كان هاربا ببدنه، طالبا  اىل) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (يف صحبته الرسول 

 .بذلك النجاة لنفسه، دون أن يكون ذلك منفعة لغريه
جهلوا يف هذا، ألن رسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (كان مؤنسا للرسول : فان قالوا

مؤنسه أفضل أنسا من ايب  اهللامل يكن مستوحشا، و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
عز و  اهللاريه، و مالئكة ربه نازلة عليه اناء الليل، و أطراف النهار، كام قال بكر و غ

َدُه بُِجنُوٍد َملْ َتَرْوها  يعني املالئكة، و كام قال جل اسمه  اهللاَفَأْنَزَل : جل َسكِينََتُه َعَلْيِه َو َأيَّ
َزْن إِنَّ إِْذ َيُقوُل لِصاحِ ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل (خمربا عن الرسول  َمَعنا   اهللابِِه ال َحتْ
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و مالئكته كان حماال أن يأنس بغريهم، و لو كان أيضا ذلك كذلك لكان  اهللافمن أنس ب

ثوابه له دون غريه، و مل تكن فيه منفعة لسواه، فتكون له فضيلة عىل غريه، و لقد كانت 
 .عمهماملنة هللاّ و لرسوله عليه يف ذلك، اذ قبله صاحبا و هداه بز

 اهللاصّىل (قد اخربنا يف قصته و قصة الرسول  اهللان : ثم نقول يف ذلك بعد هذا كله
ثاِينَ اْثنَْنيِ إِْذ : بام دلنا ذلك عىل هتمته يف ايامنه، ألنه قال جل من قائل) عليه و آله و سلم

َزْن إِنَّ  َدُه  اهللاَفَأْنَزَل : م قالَمَعنا ث اهللاُمها ِيف اْلغاِر إِْذ َيُقوُل لِصاِحبِِه ال َحتْ َسكِينََتُه َعَلْيِه َو َأيَّ
ْ َتَرْوها  فأخرب أنه أنزل السكينة عليه دون أيب بكر، و مل يذكر أبا بكر يف  بُِجنُوٍد َمل
السكينة، كام أخربنا يف موطن آخر أنه أنزل السكينة عىل الرسول و عىل املؤمنني، حيث 

ُكُم َلَقْد نَ . يقول يف سورة التوبة ِيف َمواِطَن َكثَِريٍة َو َيْوَم ُحنَْنيٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم  اهللاَرصَ
ْيُتْم ُمْدبِِريَن ُثمَّ  َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُْكْم َشْيئًا َو ضاَقْت َعَلْيُكُم اْألَْرُض بِام َرُحَبْت ُثمَّ َولَّ

أال ترى أنه ذكر السكينة للمؤمنني يف هذا     املُْْؤِمنِنيَ َرُسولِِه َو َعَىل   َسكِينََتُه َعىل اهللاَأْنَزَل 
يف السكينة و مل ) و آله و سلم  عليه اهللاصىل ( اهللاملوضع اذ كانوا حضورا مع رسول 

يف الغار، فأنزل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (يذكر أبا بكر يف حال كونه مع الرسول 
ذكر املؤمنني يف هذا املوضع من حنني، فكان ذلك  السكينة عىل الرسول و مل يذكره كام

موجبا للتهمة يف ايامنه، و انتقاما للذي وجد للطعن عليه بذلك سبيال، ألنه يقول لو 
كان مؤمنا لكان قد ذكره يف انزال السكينة عىل الرسول معه يف الغار، كام ذكر غريه من 

حتت الراية، و كانوا يومئذ ) لسالمعليه ا(املؤمنني يوم حنني، و هم الذين ثبتوا مع عيل 
 .ثامنية مل ينهزموا مع املنهزمني
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و بامجاع ان أبا بكر و عمر مل يكونا يف الثابتني، و كانا من املنهزمني، و قال أيضا قوم 

يف الغار مل ) عليه و آله و سلم اهللاصىل ( اهللاأن أبا بكر بصحبته لرسول : من أهل النظر
و هجرة  اهللاىل ) عليه و آله و سلم اهللاصىل ( اهللاجرة رسول تصح له هجرة، قالوا و ه

 اهللاصّىل ( اهللافمن هاجر اىل رسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاملؤمنني اىل رسول 
عليه و  اهللاصّىل ( اهللاوجب ان تكون هجرته إليه بعد هجرة رسول ) عليه و آله و سلم

ُرْج ِمْن َبْيتِِه ُمهاِجرًا إَِىل : يقول اهللان و ذلك ال: قالوا) آله و سلم    َو َرُسولِهِ  اهللاَو َمْن َخيْ
تعاىل،  اهللايف هجرته اىل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (مل جيز ان يكون رشيكا للرسول 

و الرسول واسطة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاألن أبا بكر كان مستعيذا برسول 
مستعيذا به، كام ان أبا بكر ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (، فيكون الرسول اهللابني  بينه و

فلام كان ابو بكر مستعيذا بالرسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (مستعيذا بالرسول 
عليه و آله و  اهللاصّىل (مل جيز ان يكون رشيك الرسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

، و اهلجرة إىل الرسول ال تكون إال من بعد هجرة الرسول، فال جيوز يف هجرته) سلم
رشيكه، و الرشكة له يف ذلك غري جائزة بامجاع، و ال جيوز أن   أن يكون فيه معه فيكون

 .و إىل الرسول اهللايكون قبله، فيكون ذلك غري مهاجر إىل 
حال هجرة الرسول  فلام كان حال ايب بكر عىل ما وصفناه من كينونته مع الرسول يف

بطل ان يكون مهاجرا اىل الرسول، و ثبتت له الصحبة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
فقط، و قد ذكرنا يف حال الصحبة أهنا تكون ملؤمن مع كافر ما فيه كفاية ملن فهم، و يف 

 به املهاجرين يف كتابه، اذ مل يكن منهم، فانظروا يا اهللاهذا اخراجه من كل خرب ذكر 
اهل النظر اىل ما عليهم و عىل صاحبهم يف هذه املواطن، التي هي اجل مناقب 
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صاحبهم، و أعظم فضائله عندهم، و هبا يصولون و عليها يعولون، و هكذا لعمري 

عليهم من كل جهة راموا اثبات حجة  اهللاسبيل أهل الباطل ينقض عرى باطلهم، و 
 . برصهم من نور هدايتهمنها لباطلهم، و هللاّ املنة عىل اوليائه بام

عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللاما زعموا من قوهلم ان أبا بكر و عمر و وزيرا رسول : و أما
 اهللاصّىل ( اهللافلسنا نعرف الوزارة يف اللغة، اال املعونة ال غريها، فمعونة رسول ) سلم

 :ال تكون اال من جهتني ال ثالث هلام) عليه و آله و سلم
الذي جاء به من  اهللايف املعونة يف التأدية و االبالغ اىل الناس من دين : األول  ] الوجه[

َو َلَقْد آَتْينا ُموَسى اْلكِتاَب َو َجَعْلنا َمَعُه َأخاُه هاُروَن َوِزيرًا  و : عنده، كام قال عز و جل
 .اهللاو معينا له عىل دين  اهللامؤديا معه رساالت ) عليه السالم(كان هارون 

هو املعونة بمجاهدة الكفار و حماربتهم، و ال نعرف يف معونة الرسول : و الوجه الثاين
وجها ثالثا، و ذلك أن يف الوزارة لسائر الناس غري الرسل ما يكون معه الرأي و 
املشورة و التدبري، و هذا حال ال يظن ألحد مع الرسل، ألن الرسل ال يستعملون 

و  اهللاتعاىل، و أمرهم، و انام هم يصدرون عن أمر  اهللاآراءهم، و تدبريهم، دون تدبري 
و    هنيه و تدبريه يف وجوه ترصفاهتم من حرب اىل سلم اىل تقدم اىل تأخر اىل غري ذلك

مدبره و خمتارا له يف ترصفاته كان مستغنيا عن مشاورة رعيته و تدبريهم  اهللامن كان 
 .سول، و ال نبي، و ال حجة هللاّ عىل عبادهمعه، و هذا مما ال جيوز أن يظنه ذو فهم يف ر

 :عز و جل اهللاو قد جهل قوم من اهل الغفلة يف تأويل قول 
َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر فظنوا ان ذلك حلاجة بالرسول اىل مشاورهتم، كال ما يظن هذا اال 

 اهللاّىل ص(رسوله  اهللاجاهل عند اهل املعرفة و البصرية، بل لعلة نقصان كان فيهم أمر 
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أن يشاورهم ليتألفهم بذلك كام جعل للمؤلفة قلوهبم نصيبا من ) عليه و آله و سلم

سبحانه بام يف ذلك من اصالح التدبري الذي جيهله املخلوقون، و  اهللالصدقات لعلم 
يف ابتداء اآلية ما يدل ذا فهم و وعي عىل أن ذلك كذلك من التأليف، أال تسمع قول 

ٍة ِمَن : يقولتعاىل حيث  اهللا وا  اهللاَفبِام َرْمحَ ا َغلِيَظ اْلَقْلِب َالْنَفضُّ لِنَْت َهلُْم َو َلْو ُكنَْت َفظ�
ْل َعَىل   اهللاِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َو اْسَتْغِفْر َهلُْم َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر َفإِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

لِنيَ ُحيِبُّ املَُْتَو  اهللاإِنَّ   :و قوله   كِّ
َفاْعُف : إهنم كانوا ينفضون من حوله لو كان فظا عليهم دليل عىل نقصاهنم و قوله

و ال رسوله منهم، فأمره  اهللادليل عىل اهنم فعلوا ما ال يرىض   َعنُْهْم َو اْسَتْغِفْر َهلُمْ 
عليه  اهللاصّىل (بذلك عند تألفهم، و من كان هبذه الصفة بطل ان يكون مدبرا للرسول 

 .و مشريا عليه بام يعمل به) و آله و سلم
خمرب عن أهل بدر و هم أجل الصحابة و أرفعهم درجة،  اهللافكيف يكون ذلك منهم و 

َكام َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبْيتَِك بِاْحلَقِّ َو إِنَّ : و هي أجل موطن غزاها املسلمون حيث قال
َ َكَأنَّام ُيساُقوَن إَِىل املَْْوِت َو َفِريقًا ِمَن املُْْؤِمنَِني َلكاِرهُ  وَن ُجياِدُلوَنَك ِيف اْحلَقِّ َبْعَد ما َتَبنيَّ

ْوَكِة  اهللاُهْم َينُْظُروَن، َو إِْذ َيِعُدُكُم  وَن َأنَّ َغْريَ ذاِت الشَّ ا َلُكْم َو َتَودُّ ائَِفَتْنيِ َأهنَّ إِْحَدى الطَّ
ْن ُحيِقَّ اْحلَقَّ بَِكلِامتِِه َو َيْقَطَع دابَِر اْلكافِِريَن، لُِيِحقَّ اْحلَقَّ َو ُيْبطَِل أَ  اهللاَتُكوُن َلُكْم َو ُيِريُد 

من اهل بدر كيف  اهللافرتى اىل هذه األحوال التي وصفها    اْلباطَِل َو َلْو َكِرَه املُْْجِرُمونَ 
فهم أن يكون فمحال عند ذوي ال. جل ذكره يف تدبريه اهللاكانت كلها مضادة ملراد 

الرسول يستشري مثل هؤالء، و من هو دوهنم من الصحابة يف العلم و املعرفة يف تدبري 
 .يعمل عليه
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فلام بطل ذلك ثبت أن أمره بمشاورهتم ليتألفهم هبا لتطيب هبا أنفسهم، و ليسكنوا إليه 

عند و يثبتوا معه و عنده، و يستبرصوا يف الدين عىل االمام يف وقت بعد وقت، و ثبت 
و وزارته ال تكون اال من هذين ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ذلك أن معونة الرسول 

الوجهني، التأدية و املجاهدة، و ما منهام من كان له يف هذين الوجهني أثر حممود 
 .معروف مشهور مذكور كمقام غريمها فيهام

ألثر من العامة و ففي خرب سورة براءة و ما قد أمجع عليه اهل ا: اما وجه التأدية
صّىل ( اهللاخلاصة ما فيه كفاية ألويل األلباب و ذوي األفهام، حيث حني بعثه رسول 

بسورة براءة اىل مكة ليقرأها عليهم، فلام فصل من حرضته بعث ) عليه و آله و سلم اهللا
 اهللافاسرتجعها منه و تقدم هبا اىل مكة و رده اىل رسول ) عليه السالم(خلفه بعيل 

ء استوجب به ردي من الوجه الذي  هل نزل ّيف يش: فقال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
أوحى إيل أنه ال يبلغ عني اال أنا أو رجل مني، و إن عليا  اهللاإن : انقذتني فيه؟ فقال

فهذه املنزلة من الوزارة يف التأدية ليست ألحد من الصحابة اال لعيل    مني و أنا منه
صّىل ( اهللاهو أحق بوزارة رسول ) عليه السالم(دون غريه فكان عيل  )عليه السالم(

و معونته يف التأدية دون مجيع الناس، و شاهد ذلك قول رسول ) عليه و آله و سلم اهللا
منزلة عيل مني كمنزلة هارون من موسى إال أنه ال ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا

َو   حانه و تعاىل أنه جعل هارون وزيرا ملوسى بقوله تعاىلسب اهللاو قد أخرب    نبي بعدي
 .َجَعْلنا َمَعُه َأخاُه هاُروَن َوِزيرًا  بطل ان يكون أبو بكر و عمر وزيريه يف وجه التأدية

و اما وجه املجاهدة يف حروب املرشكني، فليس خيتلف أهل األثر يف أن أبا بكر و عمر 
احلروب و اجلهاد، مثل هزيمتهام يوم أحد، و  قد اهنزما يف مواطن كثرية من مواطن
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الراية اىل ايب ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامثل هزيمتهام يوم خيرب، حني دفع رسول 

بكر، و أمره باملسري اىل حصن خيرب، فرجع هبا منهزما، ثم دفعها اىل عمر، فرجع هبا 
ما بال اقوام ادفع : فقال) سلم عليه و آله و اهللاصّىل (منهزما كذلك، فغضب الرسول 

 اهللاإليهم رايتي فريجعون هبا منهزمني جينون اصحاهبم و اصحاهبم جينوهنم، اما و 
و رسوله كرارا غري فرارا، ال  اهللاو رسوله و حيبه  اهللاألعطني الراية غدا رجال حيب 

عليه  اهللا صّىل (قول الرسول : عيل يديه، فقال اهل النظر يف ذلك اهللايرجع حتى يفتح 
و  اهللاو رسوله، و ال حيبهام  اهللاهذا يدل عىل اهنام مل يكونا بحيث حيبان ) و آله و سلم

حكيام ال يقول قوال اال لفائدة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (رسوله، إذ كان الرسول 
 و مثل هزيمتهام حيث بعثهام إىل بالد. فيه، و داللة عىل مواقع احلق و طرق الصدق

طي التي تسمى غزاة ذات السالسل، و مثل هزيمتهام يوم حنني، و هذا كله بامجاع 
أهل األثر، و ليس نعرف خربا و احدا عنهام أهنام برزا لقرن، و ال بارزا شجاعا، و ال 
قارعا بطال من مبارزي املرشكني، و قد كان غريمها من مجاعة املسلمني أحسن حاال 

ارك املقارعة، فبطل عليهام أيضا هذا الوجه اآلخر من منهام يف مواطن احلروب، و مع
أن يكون هلام منه وزارة، و كان غريمها من جماهدي املهاجرين و األنصار أحق هبذا 

 .االسم منهام عند ذوي الفهم
ما نفعني مال : بزعمهم قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاما رووا أن رسول : و أما

جني ابنته، و انفق عيل أربعني الفا، ففي هذه الرواية ما هو كامل أيب بكر لقد زو
من ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (صحيح و ما هو باطل، و ذلك ان تزويج الرسول 

فام يكون عند ذوي الفهم من    بنت أيب بكر صحيح ال خالف فيه، و اما انفاق املال
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ال العظيم عىل رجل حمال ان ء اوضح و ال اظهر منه، ألن من انفق هذا امل الكذب يش

عليه  اهللاصّىل ( اهللاال يعرف موطنه و موضعه، و حيث أنفقه، و لسنا نعرف ان لرسول 
 .موطنا غري مكة و املدينة) و آله و سلم

فان زعموا ان أبا بكر انفق هذا املال بمكة قبل اهلجرة، قيل هلم عىل ما انفق هذا املال، 
من احلشم بمكة و العيال ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاو فيم رصفه، أ كان لرسول 

ما أنفق عليهم هذا املال كله من مدة ما أسلم أبو بكر اىل وقت هجرته فهذا بني 
جهز اجليوش بمكة هبذا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول   املحال، أم يقولون إن

بامجاع مل يشهر ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (املال فتظهر فضائحهم، إذ كان الرسول 
سيفا بمكة و مل يؤمر به، و ال يأمر به، و ال أطلق ألصحابه حماربة احد من املرشكني 
هبا، و انام كان أسلم معه إذ ذاك أربعون رجال، فلام اشتد عليهم األذى من قريش و 

فر بن ايب وىل عليهم جع) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاشكوا ذلك اىل رسول 
طالب، و أخرجهم معه اىل ارض النجايش ملك احلبشة، و كانوا هناك إىل ان هاجر 

و فتح كثريا من فتوحه، فقدموا عليه بعد ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 
يشاهده اخلاص ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاسنتني من اهلجرة، و لقد كان رسول 

قريش بعد تزوجيه بخدجية، و كانت خدجية باقية عنده اىل سنة اهلجرة، و العام، أعني 
ال حيتاج مع ا اىل مال غريها، حتى لقد كان من استظهاره بذلك ان ضم عيل بن ايب 

اىل نفسه، ختفيفا بذلك يف املئونة عىل ايب طالب ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (طالب 
جدب، و كثر عيال ايب طالب، فقال رسول  و ذلك انه اصاب قريشا) عنه اهللاريض (

هلموا نخفف عىل ايب طالب من عياله، : ألعاممه) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
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عليا و اخذ محزة جعفرا، و اخذ العباس ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافأخذ رسول 

بعد ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاء من األخبار ان رسول  عقيال، و ما وجدنا يف يش
تزوجيه بخدجية احتاج اىل احد من الناس، فان اهل األثر جممعون عىل ان خدجية أيرس 

عليه (ان عيل بن أيب طالب : قريش، و اكثرهم ماال و جتارة، و قد امجعا يف الرواية
 اهللاصّىل ( اهللالقد صليت قبل كل احد مع رسول  اهللاقال يف غري موضع و ) السالم

سبع سنني، و قد أخرب عيل ان أبا بكر اسلم بعد سبع سنني من ) عليه و آله و سلم
عليه  اهللاصّىل ( اهللالدعوة و بقي رسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاإظهار رسول 

 .بمكة ثالث عرشة سنة بعد إظهار نبوته، اىل ان هاجر اىل املدينة) و آله و سلم
بمكة بعد اسالم ايب بكر ست ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا فجميع ما بقي رسول

لو ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاسنني، فيا معرش من فهم، هل جتوزون ان رسول 
كان له مخسون نفسا من العيال مع كثرة مال خدجية، ينفق يف ست سنني اربعني الف 

يان هذا املحال و فساد هذا املقال، فان دينار، او اربعني الف درهم، أال تنظرون ب
انه انفقه عليه باملدينة بعد اهلجرة، فقد علم أهل اآلثار ان أبا بكر ورد املدينة و : قالوا

صّىل (بعد اهلجرة عىل رسله  اهللاهو حمتاج اىل مواساة األنصار يف الدور و املال، و فتح 
هنم، ما كان بذلك اغنى العرب، لو من غنائم الكفار، و بلدا) عليه و آله و سلم اهللا

يف املدينة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاقتنى منه عقدة و مع هذا فانام أقام رسول 
 .عرش سنني اىل أن قبض

كان يف ضيافة األنصار ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأن رسول : و قد رووا
ة يشد احلجر من املجاعة عىل بطنه، و يتداولون ضيافته، و انه كان يف أوقات كثري
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 اهللايطوي األيام الثالثة، و السبعة، و األقل و األكثر، مل يطعم فيهن طعاما، اىل أن فتح 

عليه البلدان، فمن يدفع إليه رجل واحد أربعني الف دينار يكون باحلال الذي وصفناه 
عليه  اهللاصّىل (و رسوله  اهللاما أعظم خترصهم عىل  اهللايف مدة عرش سنني، فيا سبحان 

 :عز و جل ملا قال اهللاأن : و لقد رووا مجيعا) و آله و سلم
ُموا َبْنيَ َيَدْي َنْجواُكْم َصَدَقًة  فقد قعد  ُسوَل َفَقدِّ ِذيَن آَمنُوا إِذا ناَجْيُتُم الرَّ َا الَّ يا َأهيُّ

كان معي دينار : فانه قال) عليه السالم(املهاجرون و األنصار عن مناجاته غري عيل 
اتصدق منها بدرهم بعد درهم، ثم اناجي رسول   واحد فبعته بعرشة دراهم، فجعلت

مرة بعد أخرى، حتى تصدقت بالدراهم كلها يف عرش ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
 َأ َأْشَفْقُتْم َأنْ : تعاىل تلك اآلية بقوله اهللامرات، و ما فعل ذلك بامجاع غريه، ثم نسخ 

ْ َتْفَعُلوا َو تاَب  ُموا َبْنيَ َيَدْي َنْجواُكْم َصَدقاٍت َفإِْذ َمل الَة َو  اهللاُتَقدِّ َعَلْيُكْم َفَأِقيُموا الصَّ
كاَة َو َأطِيُعوا  اآلية، و اإلمجاع واقع عىل أن أبا بكر كان فيمن ختلف عن    اهللاآُتوا الزَّ

 اهللاصىل (صدقة درهم ملناجاة الرسول املناجاة بسبب الصدقة، فمن مل تسمح نفسه ب
و اختار التخلف عن مناجاته بسبب درهم واحد بخل به، فكيف ) عليه و آله و سلم

ينفق أربعني الف دينار او اربعني الف درهم، فقد جاءوا باالفك ظلام، و قالوا زورا، و 
كينا، و أطعم مس) عليه السالم(مع ذلك فاالمجاع واقع من اخلاص و العام أن عليا 

يتيام، و أسريا، أقراصا من شعري، يبلغ ثمنها يف أيام القحط و اجلدب و الغالء ربع 
الف درهم   اىل آخرها  و من أنفق اربعني  تعاىل يف ذلك سورة َهْل َأتى اهللادرهم، فانزل 

 اهللاعز و جل ذكره ينزل فيه آية من كتابه يشكر عىل ذلك كام أنزل  اهللاأو دينار مل يكن 
ِذيَن   تعاىل يف احصاب األقراص من الشعري، إال ان يكون سبيله يف ذلك كام قال يف الَّ
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َو ال بِاْلَيْوِم اْآلِخِر  اآلية، و فيام رشحنا مما  اهللاُينِْفُقوَن َأْمواَهلُْم ِرئاَء النَّاِس َو ال ُيْؤِمنُوَن بِ 

 .يدعونه من هذا الباب كفاية ألويل األلباب
اقتدوا بالذين : قال بزعمهم) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللان رسول : اما روو: و أما

من بعدي أيب بكر و عمر  فهو ظاهر املحال عند ذوي النظر، و ذلك أنا وجدنا 
روايتهم يف خماصمة ايب بكر و عمر االنصار يف وقت البيعة، حني ارادت االنصار 

شيئا من ذلك، و ال ادعياه عىل االنصار  و لو البيعة لسعد بن عبادة، فام وجدنامها قاال 
هذا صحيحا كام زعم املتخرصون، لكان هلام فيه اعظم احلجة عىل االنصار، فلم   كان

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (  اهللايكونا حيتاجان اىل االحتجاج عليهم بعشرية رسول 
و  اهللاأمركم رسول  يا معرش االنصار، قد: وقوعه و ما شاكل ذلك، و كانا يقوالن

ء من  ، فلام مل يذكرا ذلك بيشاهللاخربكم باالقتداء بنا فليس لكم خمالفة رسول 
 .احتجاجهام دل عىل بطالن ما خترصوه من هذا اخلرب

اقتدوا ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ليس خيلوا قول الرسول : ثم نقول بعد هذا كله
ه االمامة و اخلالفة، او ان يكون أراد به ما رويا باللذين من بعدي، من أن يكون أراد ب

أراد ما رويا عن الرسول : فان قالوا). عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامنه عن رسول 
أ و ليس قد روى غريمها من ذلك اكثر مما : فيقال هلم) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

فال جيدون اىل دفع ذلك سبيال، ) معليه و آله و سل اهللاصّىل (رويا منه عن الرسول 
قد لزمكم أن تقتدوا برواية غريمها كام تقتدون بروايتهام، او تطرحوا رواية : فيقال هلم

غريمها، فان قالوا نطرح رواية غريمها، وجب عليهم تكذيب مجيع من رووا عنه معامل 
ما يلزمهم  دينهم، من رجاهلم، و مشاخيهم الذين عىل نقلهم يعولون يف أصوهلم، فأول
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اقتدوا باللذين من بعدي، ألن هذا : يف ذلك اطراح هذا اخلرب و ابطاله من روايتهم

 .اخلرب نقل عن غريمها، و كفى هبذا ملن يضطر مذهبه اىل مثله خزيا
: ال جيوز االقتداء برواية غريمها يف ذلك كسبيل االقتداء بروايتهام، قيل هلم: و ان قالوا

نزلة، اذ كان غريمها قد ساوامها فيها، و هذا ما ال فائدة فيه، و فأي فضل هلام يف هذه امل
أحكم من ان يقول قوال، او يأمر أمرا، ال ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 

 .فائدة فيه
اراد بذلك ما حيدثانه يف الدين من ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (إن الرسول : فان قالوا

كل ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل (  امجعوا عليه من قول الرسولبعده، كذهبم ما قد 
حمدثة بدعة، و كل بدعة ضاللة، و كل ضاللة يف النار، و مل يقل اال حمدثة فالن و فالن 

عليه و  اهللاصّىل (دون غريمها، و لزم ان يكون مجيع من احدث يف الدين بعد الرسول 
فهو ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاسنة رسول شيئا مل يأت به كتاب و ال ) آله و سلم

 اهللامبتدع ضال مضل، و هذا ما ال حميص هلم منه، مع ما يكذهبم يف ذلك أيضا كتاب 
ْسالَم : حيث يقول اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َو َأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

نقصان، اذ لو  اهللاد ذوي الفهم ان يكون بعد هذا الكامل و التامم من ِدينًا  و حمال عن
اْلَيْوَم : سبحانه و عظم شأنه، إذ قال اهللاكان ذلك كذلك لزم تكذيب هذا االخبار من 

 .اهللاو مل يكمل، و قائل هذا و معتقده كافر راد عىل   َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكمْ 
أ فتقولون إن أبا بكر و عمر كانا إمامني : ن بعده، قيل هلمأراد به االمامة م: و ان قالوا

ذلك، كذهبم اخلرب يف استخالف ايب بكر لعمر وقت : يف عرص واحد معا، فان قالوا
احدمها صار إماما بعد اآلخر، و هو قوهلم، : وفاته، و لن يقوله من يعقل، و ان قالوا
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كان ) عليه و آله و سلم اهللاصىل ( فقد بطل اآلن عليكم هذا اخلرب، إذ الرسول: قيل هلم

أفصح العرب، و ال جيوز ان يقول قوال حمكم و ال غري مستقيم، و ذلك ان أبا بكر إن 
ثم كان عمر بعد ايب بكر بطل ان ) عليه و آله و سلم اهللاصىل (كان إماما بعد الرسول 

ان إمامته : قالوا، فان )عليه و آله و سلم اهللاصىل (كان عمر إماما بعد الرسول : يقال
و ان كان قد تقدمته إمامة ) عليه و آله و سلم اهللاصىل (كانت من بعد وفاة الرسول 

او ليس كانت إمامة عثامن من بعد عمر، و هذا كله بعد وفاة الرسول : غريه، قيل هلم
 كام) عليه السالم(أ فتوجبون االقتداء بامامة عثامن و عيل ) عليه و آله و سلم اهللاصىل (

توجبون االقتداء بامامة ايب بكر و عمر او تدفعون ذلك، فان دفعوه وجبت عليهم 
و يف ذلك الدخول يف كلمة اخلوارج، و ) عليه السالم(الرباءة من إمامة عثامن و عيل 

االلتحاق بالرباءة، و اخلروج من مجلة ما عليه فقهاء اصحاب احلديث و االثر و كفى 
 .بذلك خزيا لصاحبه و فضيحة

قد : بل نقتدي بعثامن و عيل كسبيل االقتداء بأيب بكر و عمر، قيل هلم: ان قالوا و
أبطلتم اآلن حديثكم، و افسدتم خربكم، و نقضتم قولكم، و تركتم أصلكم، و ما 
فائدتكم يف هذا اخلرب، و قد أوجبتم االقتداء بغريمها كاالقتداء هبام، ممن مل يأمر الرسول 

باالقتداء هبم بعده كأمره باالقتداء هبام، فكيفام قصدوا ) سلم عليه و آله و اهللاصىل (
ليصلح باطلهم ففيه فضيحتهم، و ان احتجوا يف االقتداء بعثامن و عيل باخلرب 

 :اصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم، قيل هلم: املتخرص
يلة هلام عىل فاآلن حني ساويتم بني ايب بكر و عمر، و بني الصحابة يف االقتداء، فال فض

اقتدوا باللذين من بعدي، مع ذلك ساقطة، اذ كان قد : غريمها يف هذه املنزلة، و فائدة
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اصحايب كالنجوم، يف : أمرنا باالقتداء بغريمها أيضا كذلك، و نحن نذكر فساد خرب

 .التوفيق اهللاموضعه ان شاء، و ب
ديثا آخر أبطلوا به هذه من أهنام سيدا كهول أهل اجلنة، فقد رووا ح: ما رووا: و أما

صّىل (أن الرسول : و من غريهم  و ذلك أهنم رووا بامجاع منهم   الرواية عند من فهم
اهل اجلنة يدخلون اجلنة جردا مردا مكحلني، فاذا كانوا : قال) عليه و آله و سلم اهللا

كذلك فال كهول هناك ليكونا سيدهم، و لو كان هناك أيضا كهول كام زعموا يف 
  هم، هلخترص

كانت إمامة ايب بكر و عمر، و رئاستهام عىل الكهول دون الشبان و املشايخ، أو كانت 
اهنا كانت عىل الكهول دون غريهم، بانت فضيحتهم، و ان : عىل اجلميع، فان قالوا

 :عىل اجلميع، قيل هلم: قالوا
انا إمامني فالسيد يف كالم العرب هو الرئيس، و ليس الرئاسة أجل من االمامة، فاذا ك

عىل الكهول و غريهم، و مها رئيسان عىل اجلميع، و مها سيدا اجلميع، فال فائدة يف 
سيدا كهول أهل اجلنة، و لعمري لو : مها) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (قول الرسول 

مها سيدا الكهول، فاملشايخ و الشبان : كان ذلك منه صحيحا بخستهام حقهام، إذ قال
 .فهذا ما ال يشتغل به ذو فهم بزعمهم خارجون،

عليه  اهللاصّىل (ما احتجوا به يف فضل ايب بكر و علمه من روايتهم عن الرسول : و اما
ليؤمكم أفضلكم و ليؤمكم أعلمكم، و أهنم قد أمجعوا : أنه قال بزعمهم) و آله و سلم

أفضلهم، إذ عىل تقديم ايب بكر و إمامته بزعمهم، ملا أمجع عليه الصحابة أنه أعلمهم و 
 .كان إمجاعهم ال جيوز أن يكون باطال
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) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (إن الذي خترصوا فيه عىل الرسول : استعني اهللافأقول و ب

ليؤمكم أعلمكم و أفضلكم، ال خيلوا ان يكون اراد بذلك االمامة : من قوله بزعمهم
نا ان كل اهل بلد حيتاجون اىل يف مجيع الدين، أو أراد به الصالة دون غريها، و قد علم

من يصيل هبم، و ال جيوز ان يصيل مجيع اهل البالد بامام واحد، بل ال يمكن ذلك 
الهل بلد واحد، حتى يكون الهل كل حملة من يصيل هبم، و اذا كان ذلك كذلك فقد 
لزم االمة ان خيتاروا يف كل بلد اعلمهم و أفضلهم للصالة هبم، و اذا لزمهم ذلك فقد 

وز ان يكون يف بلد رجل واحد و هو اعلمهم و افضلهم، فيمتنع عليهم ان يصيل جي
هبم و اذا امتنع عليهم ذلك الفاضل فيام يصنعون، يقدمون غريه أم هيملون الصالة 

 .مجاعة، و ال جيمعون صالهتم
عليه و  اهللاصّىل ( اهللاهيملون الصالة مجاعة، فقد قصدوا تعطيل سنة رسول : فان قالوا

اىل انه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (يف مجيع الصلوات، و نسبوا الرسول ) له و سلمآ
 .استن للناس سنة فضل، ثم بعثهم هبذا القول عىل تعطيلها، و قائل هذا جاهل

فقد الزمتهم : اهنم يقدمون غري الفاضل اذا امتنع عليهم الفاضل، قيل هلم: و ان قالوا
عليه و  اهللاصّىل (فاذا جاز عندكم خالف الرسول ) ص(االمة مجيعا خالف الرسول 

يف هذا احلد فام يف قوله من الفائدة، اذا أجزتم تقديم غري الفاضل، و هل ) آله و سلم
من أن يكون الهل املدينة دون ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (خيلو قول الرسول 

 .غريهم، أو هو الزم جلميع الناس يف سائر البلدان
هل املدينة خاصة، كان عىل مدعي ذلك اقامة البينة و الدليل عليه، بخرب : وافان قال

 .و لن جيدوا اىل ذلك سبيال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (جممع عليه عن الرسول 
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فقد نجد مجيع فقهائكم و علامئكم يف مجيع : بل هو جلميع الناس، فقيل هلم: و ان قالوا

وهنم يف العلم و الفضل عندهم، فأما ان تشهدوا االمصار يقدمون للصالة من هو د
عامدين ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (عىل فقهائكم و علامئكم بمخالفة الرسول 

متعمدين، و من كان يف هذه الصفة كان كل من اتبعه و اقتدى به يف مذهبه سبيله يف 
اخلالف عىل الرسول   كسبيله، و يف) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (اخلالف عىل الرسول 

، و اخلروج من الدين، و كفى هبذا اهللاتعمد الكفر ب) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
 .املذهب لصاحبه خزيا و فضيحة و مقتا

 اهللاصّىل (و اما ان ترجعوا اىل قولنا يف تكذيب هذا اخلرب، و أنه ليس من قول الرسول 
ال يكلف العباد و ال رسوله ما  اهللاطاق، و اذ كان فيه تكليف ما ال ي) عليه و آله و سلم

ال يطيقون، و ذلك أنه لو كان يف بلد واحد عرشة من العلامء لكان عىل أهل ذلك البلد 
ان يميزوا بني العرشة، حتى خيتاروا للصالة هبم اعلمهم و أفضلهم، و هذا ما ال 

اذا اختلفت العلامء منهم هتتدي العامة إليه ابدا، ألن العامة ال تبلغ منازل العلم فتعلم 
من اعلمهم و أفضلهم، ألن الفاضل منهم عند اختالفهم من كان معه احلق يف 
االختالف، فلو بلغت العامة معرفة احلق مع من هو منهم اذا اختلفوا لكان العامة عند 

 .ذلك أعلم منهم و أفضل، و هذا قول جاهل غري عليم سفيه غري حكيم
 ):عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ل إن قول الرسو: و ان قالوا

ليؤمكم أعلمكم و أفضلكم، معناه االمامة يف مجيع الدين، فقد علمنا ان االمامة يف 
الدين ال تكون إال لرجل واحد عىل مجيع اهل االمصار من بلدان املسلمني، و هذا مما 

بلدان يف ال خالف فيه، و اذا كان ذلك كذلك لزم يف حق النظر أن جيتمع مجيع اهل ال
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كل عرص و زمان، حتى يمتحنوا مجيعهم، فيعلموا أعلمهم و أفضلهم، فيختاروه 

عن ذلك علوا  اهللاللصالة، و هذا مما ال تطيقه اخللق، و هو تكليف ما ال يطاق، تعاىل 
 .كبريا

و مع ذلك، فلو اطاقه اخللق لزمهم جتهيل املهاجرين و االنصار مجيعا عند اجياب هذا 
املهاجرين و االنصار مل جيتمعوا المتحان   ك إن االمجاع واقع عىل اناخلرب، و كذل

مجيعهم حني و لو أبا بكر امرهم حتى علموا ان ليس فيهم اعلم من ايب بكر، و انام 
وقعت البيعة عقيب اختالف و ضجة و تنازع بني املهاجرين و االنصار، كل منهم 

د وجدنا أبا بكر قد أقر عىل نفسه بغري يذكر أنه أحق باالمر من غريه، و مع هذا كله فق
خالف بجهل كثري من العلم، و انه ضل عنه احكام كثرية من أبواب الرشيعة، و أنه مل 

يقوم به  اهللاإنكم ان تكلفوين ما كان رسول : يكن حيفظ القرآن، و ذلك مثل قوله
أقول من  و كان موفقا مسددا، و اين اهللالعجزت عنه، فان الرسول يأتيه الوحي من 

و رسوله و ان اخطأت فمن نفيس، و من كان يقول  اهللاعند نفيس، فان أصبت فمن 
من عند نفسه، من غري كتاب و ال سنة، فهو اجهل اجلاهلني، و ما حاجته ان يقول من 

و    تِياْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َو َأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعمَ : سبحانه يقول اهللاعند نفسه و 
ْطنا ِيف اْلكِتاِب ِمْن َيشْ : قال ْلنا َعَلْيَك اْلكِتاَب تِْبيانًا لُِكلِّ َيشْ : ٍء  و قال ما َفرَّ ٍء َو  َو َنزَّ

ء، و نزل الكتاب  ُهدًى َو َرْمحًَة  فاذا كان قد اكمل الدين، و مل يفرط يف الكتاب من يش
 .كتاب املبنيء، فقد مجع العلم يف كامل الدين و ال تبيانا لكل يش

ثم ال خيلو ما كان يقوله من عند نفسه من ان يكون من الدين أو من غري الدين فان 
بعث رسوله برشيعة ناقصة، و دين غري  اهللاكان من الدين، فقد جيب بزعمكم ان 
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تعاىل و  اهللاكامل، حتى اتم ذلك ابو بكر من عنده بخطإ او بصواب و قائل هذا كافر ب

و هذا   اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكمْ : تعاىل يف قوله اهللام من تكذيب رسوله، مع ما يلز
مل يكمل الدين، كام اخرب إذا احتاج ان يقول فيه من  اهللامن أيب بكر يوجب ان   القول

كان كافرا  اهللاسبحانه يف اخباره، و من ذكر  اهللاعند نفسه، و من كان كذلك فقد كذب 
 .بغري خالف

انه اكمل الدين، كام اخرب، و مل حيط أبو بكر بعلمه، و كان غريه : يكون يقولأو ان 
ان الذي كان يقوله ابو : اعلم منه، و يف هذا نقض حلجتهم إنه كان اعلمهم، و ان قالوا

ء ليس هو من  فام حاجتنا اىل يش: بكر من عند نفسه ليس هو من الدين، قيل هلم
من البدع، و كل بدعة ضاللة، و كل ضاللة يف  الدين، و اذا مل يكن من الدين فهو

 .النار، و كفى هبذا لصاحبه خزيا
إقراره عىل نفسه باجلهل، انه ملا اراد مجع القرآن طلب عىل ذلك شهودا، : و من ذلك

فدل بذلك عىل انه مل يعرف القرآن، و لو كان عارفا به ملا احتاج اىل شهود عليه، و ال 
ن مل يكن يعرف تنزيل القرآن كان حماال أن يعرف تأويله، و اىل مجعه من عند غريه، و م

وددت أين : من مل يعرف التنزيل و ال التأويل فهو جاهل بأحكام االسالم، و مثل قوله
عن الكاللة ما هي، و عن اجلد ماله من املرياث، و عن هذا  اهللاكنت سألت رسول 

حكام الرشيعة، و تأويل القرآن االمر ملن هو، فكان ال ينازع فيه، فهذا قول جاهل بأ
املبني، و قد اختلفوا يف احكام الكاللة، و اهل املواريث من اجلد و غريه اختالفا ظاهرا 

 .موجودا، يدل من فهم عىل جهلهم بأحكام الرشيعة
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و اما أمر عمر، فال جيهله الصبيان، و ال النساء، يف اقراره عىل نفسه باجلهل، و التخلف 

: لو ال عيل هللك عمر، و: ، و حدود الدين، كقوله يف غري موطنعن معرفة االحكام
لو ال معاذ هللك عمر، هذا مع ما يف روايتهم ما ال خيتلفون فيه من حاجتهام مجيعا اىل 

يف غري حكم حتريا فيه، و كفى هبذه االحوال منهام ) عليه السالم(عيل بن ايب طالب 
 .جهال بالدين
   وليتكم و لست بخريكم و عيل فيكم: أن أبا بكر قال فقد رووا مجيعا: و أما الفضل

إنه خريهم، : بخريهم، و أولياؤه يقولون  فأقر أبو بكر عىل نفسه بغري خالف أنه ليس
فأما ان يكون ابو بكر كذب يف ذلك، و كفى بالكذب لصاحبه خزيا، و أما أن يكون 

و بينا و أوضحنا من  أولياؤه كذبوا، و ال حميص هلم عن احد الوجهني، و قد رشحنا
) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (فساد هذا اخلرب الذي زعمه أهل الغفلة أن الرسول 

 اهللاصّىل (ليؤمكم أعلمكم و أفضلكم، و انه ليس من حكم الرسول : بزعمهم قال
ان يأمر بذلك ما فيه كفاية ألويل االلباب، اذ كان االعلم و االفضل ) عليه و آله و سلم

أعلم به منهم و أعرف، فاذا كان ذلك ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول  من أمة
كذلك وجب ان خيتار هو هلم االفضل و االعلم، فيقيمه عليهم، و ال يكلفهم اختيار 
ما ال تبلغه عقوهلم، و ال تكمل له افهامهم، و ال تتفق عليه آراؤهم، و ال جتتمع عليه 

علامء العامة و فقهائهم عىل   ذلك إليهم مع امجاعأهواؤهم، إذ جعل االختيار يف 
جتويزهم تقديم من غريه أعلم منه و أفضل، و من أدل الدليل عىل ابطال هذا اخلرب 

عليه  اهللاصّىل (خروجه عن رشيعة االسالم، بقصدهم، و امجاعهم عىل خمالفة الرسول 
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احلمد هللاّ رب العاملني، عامدين متعمدين، و هذا ما ال حميص هلم منه، و ) و آله و سلم

 .عىل ما من به علينا من هدايته
اين رأيت : قال بزعمهم) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ما رووا من ان الرسول : و أما

، ابو بكر الصديق، عمر اهللاحممد رسول  اهللاال إله إال : مكتوبا عىل ساق العرش
هذا التخرص و أفظع هذه الرواية،  ما اعظم اهللالفاروق، عثامن ذو النورين، فسبحان 

و اقبحها، عند ذي فهم أن يكون جل اسمه يكتب اسمه و اسم رسوله الطاهر املطهر، 
الذي مل يعصه طرفة عني ابدا يف دقيقة و ال جليلة عىل عرشه، و يكتب معه اسامء من 
كانوا عىل عبادة االوثان و الكفر بالرمحن اكثر اعامرهم، هل هذا اال من خترص 

و  اهللامللحدين و تزيني الشياطني، و الويل كل الويل ملن استجاز مثل هذا الكذب عىل 
 ).عليه و آله و سلم اهللاصّىل (عىل رسوله 

لو : قال بزعمهم يوم بدر) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ما رووا من ان الرسول : و اما
ذوي الفهم أجهل و أضل و نزل علينا العذاب ما نجا منّا اال ابن اخلطاب، فام عند 

أعمى قلبا ممن استجاز رواية هذا، و استحسن نقله منهم، إذ لو كان ذلك لوجب 
بالعذاب، و نجاة ابن اخلطاب الذي كان ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (هالك الرسول 

لو ال معاذ هللك عمر، فكيف يسلم من اهللكة من كان : لو ال عيل هللك عمر، و: يقول
ال يسلم من اهلالك دونه، و مع هذا فمن قوهلم املنكوس ان أبا بكر أفضل من بزعمهم 

عمر، و قد اوجبوا هالكه لو نزل العذاب و نجاة عمر، فالذي كان ينجو و يسلم من 
يكون أفضل ممن كان هيلك به، و هذا اخلرب يوجب ان عمر   العذاب لو نزل جيب ان

و أيب بكر و مجيع اخللق، فلام كان ) سلمعليه و آله و  اهللاصىل (أفضل من الرسول 
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اولياؤمها خمالفني هلم يف تفضيل أيب بكر عليه، كانوا قد رصحوا بتكذيب علامئهم 

اال من ظلم و  اهللاملتخرصني هلم هذا اخلرب و ما يشاكله من اخبار امللحدين، و ال يبعد 
 .قال ما ال يعلم

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ان الرسول  :و مثله يف ظاهر احلال و فظيع املقال ما رووا
ما أبطأ عنّي الوحي إال ظننته سينزل عىل عمر، فهل رووا او اسمعوا ان : قال بزعمهم

عز و جل عزل نبيا من انبيائه عن نبوته او رسوال من رسله عن رسالته، أم هل  اهللا
 اهللاجوده، من دون عبدا من عباده نبيا بعد عبادة االوثان، و س اهللاجيوز ان جيعل 

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (لالصنام اكثر عمره، و هل كان يبلغ من جهل الرسول 
عن النبوة و تصريه عبدة االصنام أنبياء و رسال،  اهللابنفسه ما كان يتوقع من العزل من 

و خارج من كل دين، و  اهللاأشهد أن قائل هذا و معتقده و مستحسن روايته كافر ب
 .اهللاحق الليم عذاب مست

ان الشيطان كان هياب من عمر و هيرب منه و : و مثله يف الكذب الواضح ما رووا
و يف زمان عبادته االصنام، و عكوفه عىل االوثان، و كفره بالرمحن، مل    خياف من حسه

عز و جل،  اهللايكن ذلك كله من تزيني الشيطان، فأول ما يلزمهم يف هذا اخلرب تكذيب 
تعاىل يقول يف قصتهم يوم احد حني  اهللاكفر باالمجاع، و ذلك ان  اهللاكذب  و من

ْوا ِمنُْكْم َيْوَم اْلَتَقى ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل (اهنزموا تركوا الرسول  ِذيَن َتَولَّ إِنَّ الَّ
ْيطاُن بَِبْعِض ما َكَسُبوا  فلم مل هيب ُُم الشَّ َام اْسَتَزهلَّ عمر حني استزله معهم   اْجلَْمعاِن إِنَّ

حتى هرب يف مجلة اهلاربني، و مل خيف الشيطان حسه، و مل هيرب منه، و هو يعدو يف 
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رأيتني يوم أحد و أنا أعدو يف اجلبل منهزما : اجلبل هاربا كام روى أولياؤه عنه انه قال

 .و مثل هذا ال يشتغل بالنظر فيه و االستامع له ذو الفهم   مثل أروى
أن السكينة تنطق عىل لسان عمر  فهل يظن ذو : الكذب و املحال روايتهمو مثله يف 

و يزل حتى ينادي عىل نفسه لو ال فالن   فهم من كانت السكينة تنطق عىل لسان خيطئ
هللك فالن، و إنه قال عىل املنرب يوما ال يتجاوزن احدكم بمهر امرأته باكثر من أربعامئة 

 :يف كتابه اهللايا عمر يقول : فقامت إليه امرأة فقالت -او قال عاقبته -درهم إال ادبته
َو إِْن َأَرْدُتُم اْستِْبداَل َزْوٍج َمكاَن َزْوٍج َو آَتْيُتْم إِْحداُهنَّ ِقنْطارًا َفال َتْأُخُذوا ِمنُْه َشْيئًا  

سبحانه لنا قنطارا و تعاقب أنت من جتاوز أربعامئة درهم فينا، فقال عند  اهللافريض 
و روى    من ذلك اهللالناس كلهم أفقه من عمر حتى املخدرات استغفر : رذلك عم

ما رأينا خريا منذ فارقناكم، فقال له صبي : انه مر عىل صبيان يلعبون فقال: اولياؤه
و هو ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامنهم، مه يا عمر، أ تقول هذا و قد رأيت رسول 

 :و وضعه فوق فيه و قالاخلري كله، فأخذ عمر ترابا 
كل الناس أعقل من عمر حتى الصبيان، فأين السكينة التي تنطق عىل لسان عمر، 

 .ما اعظم جهلهم و أبني كذهبم و اوضح حماهلم اهللاسبحان 
ان الشيطان كان ال يأمر باملعايص أيام عمر خوفا أن ينهى : و اعجب من هذا روايتهم

نة، فهل يكون يف اجلهل أفظع من جهل من عنها فال يعود فيها احد او تتخذ س
صّىل (و هني رسوله  اهللايستحسن رواية مثل هذا، أن يكون الشيطان مل خيف من هني 

عن املعايص، و مها يناديان يف الكتاب و السنة بالنهي عنها، و ) عليه و آله و سلم اهللا
يف عهد عمر و ال  الوعيد عليها، و خياف من هني عمر عنها، أ تظنون ان احدا مل يزن
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رشب مخرا و ال ارتكب شيئا من املعايص، فلم جعل عمر بزعمكم يف رشب اخلمر 

من ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاحلد ثامنني جلدة، و جتاوز فيه حد رسول 
فزعم أولياؤه ان الناس كانوا يبالغون يف رشهبا، ففعل ذلك عمر : االربعني اىل الثامنني

ها، أ فرتى أن رشب اخلمر مل يكن من املعايص، أو مل يكن ذلك من تزيني لريتدعوا عن
ْيطاُن َأْن ُيوِقَع َبْينَُكُم اْلَعداَوَة َو اْلَبْغضاَء : عز و جل يقول اهللالشيطان، و  ام ُيِريُد الشَّ إِنَّ

م و فهمهم ِيف اْخلَْمِر َو املَْْيِرسِ  اآلية، فجعل اخلمر من حبائل الشيطان، فام أقل متييزه
 .األرض منهم اهللاطهر 

جل ذكره  اهللالو مل أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، فتعاىل : و أقبح من هذا كله روايتهم
عن إفك اآلفكني و الويل هلم، ان عمر كان رجال يعبد األوثان من قبل بعث رسول 

 اهللاصّىل ( اهللابسنني كثرية، و يسعى يف عداوة رسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
انه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و مكروهه، و كان يظن الرسول ) عليه و آله و سلم

نبيا يف تلك احلال، و قد علم ذو الفهم ان ال عقل أنقص و ال  اهللاكان جائزا ان يبعثه 
، سيام من يعبد حجرا منحوتا، اهللامن دون  اهللاقل و ال اوضع من عقل من يعبد غري 

 .أو خشبا منجورا
يا سارية : أن عمر نادى يف املدينة: و مثله يف الكذب و املحال، و فظيع املقال، روايتهم

اجلبل، و هو بنهاوند، فسمع سارية و هو بنهاوند صوته حني وقعت عليه اهلزيمة و 
يا سارية اجلبل، يا سارية اجلبل، فهذه معجزة من اجل : عىل اصحابه، و هو يقول

لو ظهرت منهم، و مل نجد مثلها الحد ) عليهم السالم(سل و األنبياء معجزات الر
منهم، و لعمري لو ظهرت منهم ما استبعدنا ذلك و ال استعظمناه منهم و لكنها عند 
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كثري من الناس من املحاالت و لو رويت، و من كان يف حمل من يأيت بمثل هذه املعجزة 

و فوقها، فلام مل جيد القوم نظريا هلا من من املحال أن ال يأيت بآية دوهنا و مثلها 
املعجزات، و ال ما هو دوهنا، و وجدنا أيضا مع ذلك أولياؤه إذا طولبوا باالقرار انه 
قد كان له او ملن تقدم من صاحبه الذي هو عندهم أفضل منه معجزة أنكروا ان تكون 

انا قد رأينا مجاعة املعجزات إال للرسل، و كان هذا كله داال عىل ابطال خترصهم، عىل 
من فقهاء اصحاب احلديث ينكرون صحة هذا اخلرب، و يبطلونه و يطعنون عىل 

 .الراوي له، و يف هذا كفاية ملن فهم و نظر
أن الرسول : و أظهر من هذا اخلرب كذبا، و أبني منه حماال، ما رووه خترصا و افرتاء

االسالم بأحب الرجلني إليك،  م اعزالله: قال بزعمهم) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
بام  اهللاما اجرسهم عىل  اهللابعمر بن اخلطاب، أو بأيب جهل ابن هشام، فسبحان 

يتخرصون من الكذب و االفرتاء عليه، و عىل رسوله، و هل جيوز عند اهل النظر و 
الذي جعله حجة بينه و بني ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللالفهم أن يكون رسول 

خلقه، يقوم فيهم مقامه، فيوجب ملن اتبعه النعيم و املقيم، ملؤمن عصاه العذاب 
سبحانه ان يعز االسالم، و هو دينه الذي  اهللاألليم، بمحل من هذا اجلهل حتى يسأل 

ارتضاه لعباده املؤمنني، بأحد رجلني معاديني هللاّ و رسوله، متظاهرين بالكفر و االحلاد 
 .بعبادة االوثان و العداوة الولياء الرمحنو العتو و العناد، و 

أ ليس قد اوجب من خترص هذا اخلري أن يكون عمر أجل منزلة يف العز املنيع، و 
إذ كان مل يعز دينه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (من رسوله  اهللالقدر الرفيع، عند 

منه، و قد أسلم  أن أبا بكر كان افضل: ذلك  برسوله و أعزه بعمر، ثم هم يزعمون مع
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به الدين حتى اعزه بعمر، أ فليس يلزم يف حق النظر  اهللامن قبله بسنني كثرية، فلم يعز 

 .أنى يؤفكون اهللابه، الدين أفضل ممن مل يعزه به قاتلهم  اهللاأن يكون من اعز 
 عليه و اهللاصّىل ( اهللاأن رسول : و هذا سبيله يف التخرص و االفرتاء كسبيل، روايتهم

، ضعيفا يف نفسه، و ان اهللاإن تولوها أبا بكر جتدوه قويا يف دين : قال) آله و سلم
فانظروا يا أهل الفهم، هل يكون يف    قويا يف نفسه اهللاتولوها عمر جتدوه قويا يف دين 

شهد لرجل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاجلهل أبني من جهل من زعم ان رسول 
قوة يف نفسه، و اخرب عن آخر بزعمهم بقوة يف الدين و ضعف يف  بقوة يف الدين و

أن من كان قويا يف الدين ضعيفا يف نفسه أفضل ممن : نفسه، ثم هم مع ذلك يزعمون
هو قوي يف الدين قوي يف نفسه، أال يعلم ذو الفهم أن من كان قويا يف احلالني افضل 

 .ممن كان قويا يف حال واحد
وددت أين شعرة يف صدر ايب بكر، ما أردت : عمر أنه قالثم هم أيضا يروون عن 

حاال يف اخلري اال وجدت ان أبا بكر قد سبقني إليها، و لقد كنت أبادر إذا أمر رسول 
 .ء من افعال اخلري طمعا يف ان اسبق أبا بكر إليه فأجده قد سبقني اىل ذلك بيش اهللا

ن جيهد و يتعمد السبق اىل خصلة فان كان هذا اخلرب صحيحا فاالول باطل، الن من كا
من خصال اخلري فيجد غريه قد سبقه إليها فالسابق بغري تكلف أقوى يف نفسه و دينه 

و منه من أخبارهم خربا إال و معه  اهللامجيعا، ممن يتكلف فال يسبق، فليس نجد بحمد 
 .آخر ينقضه و يبطله
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ه حتى ال يثبت له أصل، و و هذا لعمري سبيل الباطل تتضاد اخباره و ختتلف متثيالت

ال يتم له فضل عند ذوي الفهم و التمييز، و ان كان سبقهام و تسابقهام إىل افعال اخلري 
 :بزعمهم عند نزول هذه اآلية إذ قال

ُموا َبْنيَ َيَدْي َنْجواُكْم َصَدَقًة  فأمجعت األمة أهنام و مجاعة من  ُسوَل َفَقدِّ إِذا ناَجْيُتُم الرَّ
عند ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (االنصار ختلفوا عن مناجاة الرسول املهاجرين و 

 ).عليه السالم(ذلك غري عيل بن ايب طالب 
هذا مع ما يلزمهم أيضا يف قول عمر إنه كان يتعمد مسابقة ايب بكر النه كان رجال 

يف  حسودا ال خريا يف الدين، و كان حيسد أبا بكر عىل سبقه و جيهد ان يتقدمه بزعمهم
إن : قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (السبق، فال يتهيأ له، و قد رووا مجيعا ان الرسول 

عز  اهللاخربونا عن هذا الرجل الذي زعمتم ان : احلسود يف النار، و مع ذلك فيقال هلم
ء من املغازي، و جماهدة املرشكني، و  و جل اعز االسالم به هل جتدون له مقاما يف يش

عليه و آله  اهللاصّىل ( اهللاالبطال من الكفار، أو كشف يف ذلك كربة عن رسول مبارزة 
ء من ذلك مقام املحمودين، فال جتدون اىل  أو عن املسلمني، أو أقام يف يش) و سلم

ذلك سبيال، بل جتدون هزيمته و فراره يف كثري من املواطن التي كان فيها مع رسول 
ظاهرا ذلك مشهورا يف أخبار أوليائه، و دون ما ) و سلمعليه و آله  اهللاصّىل ( اهللا

 .رشحناه من فساد هذه اخبار املتخرصة كفاية و مقنع و هناية
ملا قتل عمر ذهب تسعة اعشار العلم، فام هو : و مثل روايتهم عن ابن مسعود أنه قال

 بمستنكر من ابن مسعود أن يقول هذا فيه، و قد جعله معلام الهل العراق برشائع
االسالم بزعمه بأجرة حرام من مال حرام، فاستطاب ابن مسعود ذلك، فأكله مسارعا 
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فيه، و إليه عىل ما تقدم من رشحنا يف قصص املهاجرين، و االنصار، و املعلمني، و 
املصلني، و املؤذنني، و سواء عندنا قاله ابن مسعود يف عمر، أو قاله يف نفسه، فال ملدحيه 

ملحل ما نشتغل به، و ال ننظر فيه، إذ كان ممن استحل أن أخذ عىل و ال لذمه عندنا من ا
تعلم الدين االجرة احلرام، من املال احلرام، املأخوذ من الناس ظلام و جورا من أبواب 

 .و حدود رشيعته) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاخلراج، املخالفة لدين رسول 
أن : كاله بأعظم و ال افظع من روايتهمو ليست هذه الرواية عن ابن مسعود و أش

ينشده رشا فلام جاء عمر اىل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاشاعرا كان عند رسول 
أشار اىل الشاعر بالسكوت، فسكت حتى خرج ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول 

فعل ذلك  عمر، ثم استعاده النشيد، فعاد عمر، فأسكته، فلام خرج استنشده، حتى
يا : ثالث مرات، كلام جاء عمر أمره بالسكوت، و اذا خرج استنشده، فقال الشاعر

هذا عمر بن : من هذا الذي إذا جاء اسكتني و اذا خرج استنشدتني، فقال اهللارسول 
اخلطاب و هو رجل يكره الباطل، و هذه الرواية مع منافاهتا من مناقبة السامية 

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاصهم أن ينسبوا رسول عندهم، فلم يتخوفوا يف ختر
اىل حمبة الباطل، و استدعائه استامعه، و نزهوا عمر عنه و عن سامعه، فهل يستحسن 

و رسوله، فهل يروي هذا من هلم قلوب يفقهون هبا، أو  اهللارواية مثل هذا من يؤمن ب
عمي اىل عامهم، و ضالال اىل  اهللاأعني يبرصون هبا، أو آذان يسمعون هبا، زادهم 
 .ضالهلم، و عجل تطهري البالد و أرواح العباد منهم

أن عرشة يف اجلنة، منهم عمر بن اخلطاب، اذا كان من : و من خترصهم أهنم رووا
كام قدمناه ذكره ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاو غري سنن رسول  اهللاخالف كتاب 
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إن فرعون و هامان أيضا يف : نة، فجائز لقائل هذا ان يقوليف باب بدعه، يكون يف اجل

 .اجلنة
 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأن رسول : و مثل روايتهم

لفتى من : ملن هذا القرص، قيل: رأيت قرصا يف اجلنة من ذهب فأعجبني، فقلت
ا اعرف من عمر بن اخلطاب، فام منعني من دخوله اال م: من هو، قيل: قريش، قلت

اال ينظر ذو الفهم يف عجائب ما يأتون من حماالهتم، فهل  اهللاغريتك، فيا سبحان 
قرصا رآه لغريه مما مل ير لنفسه مثله، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاعجب رسول 

 :فان قالوا
الف و ان مثله يف اجلنة كفروا بغري خ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللانه ليس لرسول 

ساووا بني منزلة ) عليه و آله و سلم اهللاصىل ( اهللاإنه مثل قرص رسول : قالوا أيضا
و برسوله،  اهللاو منزلة عمر، و قائل هذا كافر ب) عليه و آله و سلم اهللاصىل ( اهللارسول 

فكيف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (مل جيعل منازل انبيائه و رسله كمنزلة حممد  اهللافان 
يف اجلنة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاجيعل ذلك لعمر، و ان قالوا ان قرص رسول 
من قرص ) و آله و سلم عليه اهللاصّىل ( اهللافضل منه و أجل، فام الذي اعجب رسول 

 .عمر، و ما كان حاجته اىل دخوله، و له افضل منه و أعىل درجة و ارفع منزلة
إن عمر كان غيورا : ا يأتون به من فضائحهم و خترصهم، لئن قالواو قبح م اهللاقبحهم 

عليه و  اهللاصّىل ( اهللا، و تغيري سنة رسول اهللافقد اخرجته غريته هذه اىل فساد رشيعة 
يف ذلك إذ ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (، اهللاو معافية من يقتدي برسول ) آله و سلم

 :قال
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، و عهد ايب بكر، حالال، أنا أهنى عنهام و أعاقب اهللال متعتان كانتا عىل عهد رسو

عليهام، متعة احلج و متعة النساء، فلو أهنم ممن يسمع او يعقل ما استحلوا رواية مثل 
ُصمٌّ ُبْكٌم : عز و جل اهللاهذه املتخرصات من االحاديث املنكرات، لكنهم كام قال 

 .  ُعْمٌي َفُهْم ال َيْعِقُلونَ 
ان أهل اجلنة ليرتاءون : قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ان الرسول : مو مثل روايته

يف عليني كام يرتاءى الكوكب الدري ألهل االرض، و إن أبا بكر و عمر ملنهم، و 
لعمري ان اخلرب يف ترائي أهل عليني من اهل اجلنة لصحيح، و لكون الزيادة فيه من 

ما احلال الذي اوجب ذكر هذين دون  الكالم املختلق، يعلمه من هو ذو فهم، و
غريمها، فان كانت لغريمها من الصحابة تلك املنزلة فهذا ليس من العدل أن يذكر 

بعض اهل تلك املنزلة، و يمسك عن ذكر ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 
الباقني من غري علة، و هم حضور عنده كحضور من ذكرهم، او يوجبون تلك املنزلة 

إن أبا : إذ قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاهلام دون غريمها، فيكذبوين عىل رسول 
 .بكر و عمر ملنهم

ان يكونا مها احق   ملنهم، يوجب ان يكونا مها هناك كغريمها، و ما يوجب: و إن قوله
كان و اذا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (بتلك املنزلة من غريمها من اصحاب الرسول 

أهل تلك املنزلة من ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاذلك كذلك فقد ظلم رسول 
غريمها من اصحابه، إذ ذكر هذين بزعمهم و مل يذكر الباقني، و من يظن هذا و شبهه 

أو يقصد يف مذهبه إىل ما يدعو اىل تكذيب ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللابرسول 
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، خارج عن كل اهللاو اىل الظلم، فهو كافر ب) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 

 .اهللادين 
جعل  اهللاإن : قال بزعمهم) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاما رووا أن رسول : و اما

له النورين يف  اهللالعثامن ذو النورين، فليس خيلوا احلال يف ذلك من أن يكون جعل 
إنه جعل له : أم جعل له نورا يف الدنيا و نورا يف اآلخرة، فان قالوا الدنيا و يف اآلخرة،

أو ليس كل مؤمن كذلك، فان كذبوه فقد : يف الدنيا نورا، و يف اآلخرة نورا، قيل هلم
َأ َو َمْن كاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيناُه َو َجَعْلنا َلُه ُنورًا َيْمِيش : عز و جل، حيث يقول اهللاكذهبم قول 

ْ َجيَْعِل : و قوله    النَّاسِ بِِه ِيف  ِذيَن آَمنُوا بِهِ : َلُه ُنورًا َفام َلُه ِمْن ُنوٍر  و قوله اهللاَو َمْن َمل   َفالَّ
ِذي ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللايعني رسول  َبُعوا النُّوَر الَّ وُه َو اتَّ ُروُه َو َنَرصُ َو َعزَّ

 .للمؤمنني و املؤمنات يف الدنيا اهللافهذا ما وصفه    ْفلُِحونَ ُأْنِزَل َمَعُه ُأولئَِك ُهُم املُْ 
ُنوُرُهْم َبْنيَ َأْيِدهيِْم َو بَِأْيامِهنِْم   َيْوَم َتَرى املُْْؤِمنَِني َو املُْْؤِمناِت َيْسعى: و قال يف نور اآلخرة

تَِها اْألَْهناُر خالِدِ  ِري ِمْن َحتْ يَن فِيها ذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم، َيْوَم ُبْرشاُكُم اْلَيْوَم َجنَّاٌت َجتْ
َيُقوُل املُْنافُِقوَن َو املُْنافِقاُت لِلَِّذيَن آَمنُوا اْنُظُرونا َنْقَتبِْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوراَءُكْم 

ذِ  اهللاَيْوَم ال ُخيِْزي : َفاْلَتِمُسوا ُنورًا  اآلية، و قال   يَن آَمنُوا َمَعُه ُنوُرُهْم َيْسعىالنَّبِيَّ َو الَّ
 .اآلية   َبْنيَ َأْيِدهيِْم َو بَِأْيامِهنِمْ 

فام فضل عثامن عىل غريه يف هذه املنزلة، و : إن لكل مؤمن كذلك، قيل هلم: فان قالوا
إن كان عثامن مؤمنا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (ما الفائدة يف هذا القول من الرسول 

لنور كسبيل سائر املؤمنني يف الدنيا و اآلخرة، و ال فضيلة له يف ذلك، و ال فسبيله يف ا
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أحكم من ان يقول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافائدة ترد بذكره يف ذلك، و رسول 

 .قوال ال فائدة فيه
رين له نو اهللامن جعل : مل جيعل هلام نورين كام جعل لعثامن، قيل هلم اهللان : فان قالوا

جيب أن يكون أفضل ممن جعل له نورا واحدا، فان منعوا ذلك بان جهلهم، و ظهرت 
فضيحتهم، و ان اجازوا خرجوا عن اصوهلم، و فارقوا مذهبهم، إذ كان من قوهلم، إن 
أبا بكر و عمر كانا افضل من عثامن، و من اضطر يف مذهبه اىل مفارقة أصله، و املقام 

 .زياعىل فضيحته، فكفى له بذلك خ
ما رووا من تزويج عثامن من االبنتني، فقد رشحنا من قصتهام متقدما يف ذكر غلط : أما

هند بن أيب هند التميمي يف نسبهم، و ما دخل عليهم من الشبهة فيام بني خدجية و بني 
 .أختها هالة ما فيه كغاية ملن فهم

لو كانت : لعثامن) لمعليه و آله و س اهللاصّىل (ما احتجوا به من قول الرسول : و أما
عندي ثالثة ما عدوناك، فلو علموا ما عليهم يف ذلك ألقرصوا عن ذكره، و ذلك إنه 

فخرا ملن زوجه ففي رده عن ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (إن كان تزويج الرسول 
التزويج ذم، و نقص عىل من رده، و قد أمجعوا يف روايتهم أن أبا بكر خطب فاطمة 

 :فإن قالوا   فرده عن تزوجيها، ثم خطبها عمر فرده كذلك) معليها السال(
إنه مل ير أبا بكر و عمر موضعا للتزويج بناته، و رأى عثامن موضعا لذلك، و أهال له، 
ففي حق النظر أن يكون أفضل منهام، فإن أجازوا فضل عثامن عليهام بانت فضيحتهم 

 :يف مذهبهم املنكوس، و إن قالوا
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و منعه أبا بكر و عمر من ذلك ال ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاإن تزويج رسول 

 .يوجب فضال لعثامن فضال عىل غريه هبذا التزويج، و يف هذا كفاية ألويل األلباب
روايتهم أن عثامن جهز جيش العرسة بامل عظيم من عنده، ففي حتقيق نقض : و أما

ش العرسة ما يدل عىل خالف ما ادعوه يف يف كتابه من قصة حبي اهللاروايتهم و ما انزل 
 .ذلك

يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاإن جيش العرسة هو اجليش الذي خرج به رسول 
مخسة و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاغزاة تبوك، و كان اجليش يومئذ مع رسول 

عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللان رسول : عرشين الفا غري األتباع، و قد وجدنا يف روايتهم
عّيل مائة : استدعى من الناس تقوية من ال قوة له من املسلمني، فقال عثامن) سلم

مائة راحلة، ففرقها عىل قوم ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاراحلة، فساق اىل رسول 
تقوية من األقوام، ال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامن املسلمني، ثم استدعى رسول 

و عّيل مائة راحلة أخرى، فساقها إليه، ففرقها كذلك، ثم مل يذكر له : فقال عثامن
اكثر من ذلك، فاذا سلمنا هلم روايتهم يف هذا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 

فال حجة هلم علينا بعد ذلك، و اذا صح لعثامن دفع مائتي راحلة يف جيش العرسة، 
 جيوز ان يكون املائتا راحلة ملائتي رجل او أربعامئة رجل عىل االصعب بني كل فانام

 .رجلني راحلة، و ال جيوز اكثر من ذلك
فلينظروا أربعامئة رجل كم هم من مخسة و عرشين الفا، فال جيوز أن يقولوا جهز 

ذلك  جيش العرسة من ماله، و هذا الذي ذكرناه من املائتي راحلة مجيع ما كان منه يف
سبحانه يف سورة التوبة يصف قوما جاءوا  اهللاعىل تقدير تسليم روايتهم، و قد أنزل 
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يف جيش العرسة، يسألونه أن حيملهم و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاىل رسول 

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللايقوهيم بام يستعينون عىل اجلهاد، و مل يكن عند رسول 
ا يقوهيم به فرخص هلم يف التخلف عنه، إذ مل جيد ما يقوهيم، و تلك حال ء مم يش

رضورة، فانرصفوا عنه يبكون أسفا منهم عىل اجلهاد، و ما يفوهتم منه لضعفهم، 
َعفاِء َو : عز و جل يف كتابه، فسموا الباكني، فقال سبحانه اهللافوصفهم  َلْيَس َعَىل الضُّ

ِذيَن ال َجيُِدوَن ما ُينِْفُقوَن َحَرٌج إِذا َنَصُحوا هللاَِِّ َو َرُسولِِه ما َو ال َعَىل   ال َعَىل املَْْرىض  الَّ
ِذيَن إِذا ما َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت  اهللاَعَىل املُْْحِسنَِني ِمْن َسبِيٍل َو  َغُفوٌر َرِحيٌم، َو ال َعَىل الَّ

ْوا وَ  ْمِع َحَزنًا َأالَّ َجيُِدوا ما ُينِْفُقونَ  ال َأِجُد ما َأْمحُِلُكْم َعَلْيِه َتَولَّ و    َأْعُينُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ
قد علم مجيع أهل األثر أن عثامن كان اكثر الصحابة يومئذ ماال، فام باله ال جيهز اولئك 
الضعفاء الذين كانوا راغبني يف اجلهاد و قد كان يمكنه ذلك، أ فال ترى اىل فساد كل 

أولياؤه املؤمنني اىل معرفته، و كشف باطله، و إظهار  اهللايف يرشد ما يدعونه، و ك
 .خترصهم، و هللاّ املنة عىل اوليائه فيام أرشدهم إليه من هدايته

قال ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامن كذهبم يف روايتهم ان رسول : و مثله
ن ماله و جعلها للسبيل، أ من يشرتي بئر رومه، و له اجلنة، فاشرتاها عثامن م: بزعمهم

فرأيت لو سلمنا هلم اشرتاءه لبئر رومه من أين هلم صحة ما ادعوه من ضامن رسول 
له اجلنة عىل ذلك، و خصومهم يمنعوهنم من ذلك، و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا

اذا وجدت أفعال عثامن خمالفة الفعال من يستحق اجلنة كان حماال أن يكون الرسول 
جهل معرفة ذلك حتى يضمن له اجلنة، و هو غري ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

يف  اهللا، و ما اوجبه اهللامستحق هلا، و قد وجدنا من افعاله و بدعه و تعطيله حلدود 
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دينه، ما قد رشحناه متقدما يف باب بدعه ما يدلنا، و من كان من ذوي الفهم عىل ان ما 

له اجلنة باطل و زور و هبتان ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللادعوه من ضامن رسول 
و خترص و افرتاء، و لسنا مع ذلك بزعمهم نمنع عن رشاء بئر رومة، و ال عن كثر 

ال يصلح  اهللامنها، إذا كان غري نافع ملن مل يعمل عمال صاحلا و يمهد مهادا راجحا، و 
قد ذكر ذلك يف كتابه  اهللاة لكان عمل املفسدين، و لو كان ملا ادعوه أصل و صح

العزيز، و مدحه به بام يزول معه الشك و الشبهة، كام مدح صاحب أقراص الشعري 
 اهللالذي اطعم املسكني و اليتيم و األسري، و كان ذلك دون ثمن بئر رومة، فلام علم 

عليه ( أن ذلك اليسري من اقراص الشعري التي أطعم هبا املسكني فعلها أمري املؤمنني
ْنسانِ   َهْل َأتى: ، أنزل فيها سورة مفردة و هياهللاخالصا لوجه ) السالم تشهد   َعَىل اْإلِ

خالصا خملصا فقال عز و جل حيكي ما كان  اهللاهلم باجلنة، و أن ذلك كان منهم لوجه 
نُْكْم َجزاًء َو ال ال ُنِريُد مِ  اهللالَِوْجِه   إِنَّام ُنْطِعُمُكمْ : يف صدورهم و نياهتم ثناء عليهم

ورًا َو َجزاُهْم بِام  اهللاَفَوقاُهُم : ُشُكورًا  ثم قال ًة َو ُرسُ اُهْم َنْرضَ َرشَّ ذلَِك اْلَيْوِم َو َلقَّ
وا َجنًَّة َو َحِريرًا  و لو كان عثامن أيضا اشرتى بئر رومة لوجه  كام زعم أولياؤه  اهللاَصَربُ

عىل ذلك اجلنة، لكان قد ذكر يف كتابه العزيز ) سلم عليه و آله و اهللاصّىل (و ضمن له 
كذكر أقراص الشعري، و يف هذا كفاية ملن فهم، و وقف عىل خترصهم و افرتائهم، و 

 .باطل دعواهم
دنانري ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأن عثامن محل اىل رسول : روايتهم: و مثل

ما عىل ابن : يقلبها بيده و يقول) و آله و سلم عليه اهللاصّىل ( اهللاكثرية، فجعل رسول 
عليه و  اهللاصّىل ( اهللاعفان ما أتى بعدها، و هذا ال خيلو احلال فيه من أن يكون رسول 
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ما عىل ابن عفان ما أتى بعدها يريد بذلك ما عليه ما اتى من افعال : قال) آله و سلم

ل اخلري فذلك له ال عليه، و هذا ء من افعا اخلري، فهذا لكل انسان، و كل ما اتى بيش
 اهللاإنه اراد به األفعال السيئة، فقد اوجبوا أن رسول : قول ال فائدة فيه، و إن قالوا

للمسلمني يف الرشيعة، و  اهللاقد أباح لعثامن ما حرمه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
 .كفى هبذا لقائله خزيا

و : ء من األفعال السيئة، قيل هلم انه ال يأيت بيشإنه انام قال ذلك ألنه علم : و ان قالوا
من الالغني الغاشني يف كالمه، فمن ظن ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (هل الرسول 

ء من االفعال السيئة فام  ذلك فقد كفر بال خالف، و اذا علم بزعمهم أنه ال يأيت بيش
ما  اهللامن ذلك، فسبحان ء  ما عليه ما أتى بعدها، و هو ال يأيت بيش: فائدة قوله

 .أجهلهم و أقل متييزهم، و معرفتهم، و اكثر ختريصهم و افرتائهم
أن : روايتهم) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و رسوله  اهللاو من خترصهم و افرتائهم عىل 

كان يوما جالسا يف منزله مكشوف الفخذ، و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول 
عليه فال يغطيها، و ممن دخل عليه بزعمهم أبو بكر و عمر، فلم يغط  اصحابه يدخلون

أال أستحي ممن تستحي منه : فخذه، فلام دخل عثامن غطاها، فقيل له يف ذلك، فقال
صّىل (املالئكة، فام أقل ختوفهم من كذهبم و خترصهم، أ و ليس قد رووا أن الرسول 

من العورة، فكيف جيوز أن يقول : و قالالركبة عورة، ا: قال) عليه و آله و سلم اهللا
ذلك ثم يدع فخذه مكشوفا بني ايدي الناس، و هي فوق الركبة، فنسبوا اىل الرسول 

أنه يبدي عورته للناس، و هذا من أفعال اجلهالء و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
 .و قبح ما يأتون به اهللالسفهاء، دون أفعال احلكامء، قبحهم 
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م ذلك لكان فيه هتكهم يف اجياهبم تفضيل عثامن عىل ايب بكر و عمر، ثم لو صح هل

ألهنام دخال عليه و مل يستح منهام، و استحيى من عثامن، فهو اذا افضل منهام، و أجل 
إن املالئكة تستحي من عثامن و ال تستحي منهام، : منزلة و اعظم، و كذلك دل بقوله

ة، ففي كثري ما يروونه يف متخرصاهتم من عىل أنه أفضل منهام، و أجل، و أرفع درج
الفضائح ما يرغب ذا الفهم عن جمالستهم و جماورهتم، فضال عن الدخول يف 

خربونا عن املالئكة أي حال اوجبت عليهم ان : مذهبهم، و مع ذلك فيقال هلم
يستحبوا من عثامن، هل جنت املالئكة عليه جناية فهي تستحي مما ارتكبته منه، أو هل 

عثامن اىل املالئكة و أفضل عليهم بنعمة، أو بدفع مرضة، او استجالب منفعة،  احسن
و ما شاكل هذا من وجوه الفضل و االنعام، فأوجبت املالئكة عىل نفسها بذلك 

 .تعظيم عثامن و االستحياء منه، إجالال له جلميل فعله هبم، لقد ضلوا ضالال بعيدا
ان عمر رساج اهل اجلنة يف اجلنة، و مل جتد  :و مثل هذا التخرص و االفرتاء، ما رووا

ء من كتابه أنه نجعل ألهل اجلنة رساجا، و إنام اخربنا أنه  عز و جل ذكر يف يش اهللا
ًا : جيعل رسوله رساجا للمؤمنني يف الدنيا بقوله ا َأْرَسْلناَك شاِهدًا َو ُمَبرشِّ َا النَّبِيُّ إِنَّ يا َأهيُّ

رسوله رساجا للمؤمنني يف  اهللابِإِْذنِِه َو ِرساجًا ُمنِريًا  فجعل  اهللا َو َنِذيرًا َو داِعيًا إَِىل 
 .هدايتهم و ارشادهم و تعليمهم

إنه رساج أهل اجلنة بمعنى أن يعلمهم و هيدهيم و : فان كانوا أرادوا بقوهلم يف عمر
م اىل إن اهل اجلنة ال تكليف عليهم، و ال جهل فيهم، فال حاجة هل: يرشدهم، قيل هلم

تعليم و ال اىل الرشاد، و لو كانوا حمتاجني اىل ذلك لكان أنبياؤهم و رسلهم أحق 
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إن عمر يف اجلنة أعلم و افضل من األنبياء، فيحق : بذلك من عمر، إال ان يقولوا

 .و رسوله و املالئكة و مجيع عباده اهللاعليهم اللعنة من 
يلزمهم أن يقولوا إن عمر افضل و لعمري ان هذا اخلرب يوجب عليهم هذا القول و 

جعل رسوله رساجا ألهل  اهللامن مجيع اخللق و األنبياء و الرسل و املالئكة إذ كان 
الدنيا و جعل عمر رساجا ألهل اجلنة و رساج اهل اجلنة أجل و افضل و أرفع و 

ال أعظم منزلة من رساج اهل الدنيا، و مل يبق بعد اهلداية و االرشاد يف معنى الرساج إ
الضياء من املصباح من النار و الشمس و القمر و النجوم و ما شاكل ذلك مما يستضاء 
به يف الظلمة، أو نضارة الوجه و حسنه، فيبتهج به من يراه، و ال وجه آخر نعرف يف 
معنى الرساج غري هذه الوجوه، فان زعموا أنه أراد ذلك ضياء اهل اجلنة، فام يف اجلنة 

 .ياء رساج فيها يستضيئون به، و هذا قول جاهل غافل غويظلمة فيحتاجون اىل ض
وجه عمر احسن يف اجلنة و : اراد بذلك حسن الوجه و نضارته، قيل هلم: و إن قالوا

إن وجه عمر احسن، كفروا، و ان : أنرض من وجوه األنبياء و املرسلني، فان قالوا
وا بحسن وجوه انبيائهم و قد استغن: وجوه األنبياء و املرسلني احسن، قيل هلم: قالوا

رسلهم عن وجه عمر، فبطل عليكم ما خترصتموه، مع ما يف االخبار من صفة وجه 
عمر، ما يدل عىل أنه كان أقبح الناس وجها، و أشنعهم منظرا، هذا مع ما يلزمهم يف 
هذا اخلرب من تفضيل عمر عىل ايب بكر، إذ كان عمر رساجا أليب بكر يف اجلنة بزعمهم 

ج اهل اجلنة، و أبو بكر عندهم من اهل اجلنة، و يلزمهم أيضا ان جيعلوه أفضل أنه رسا
من األنبياء و املرسلني، إذ كانوا من اهل اجلنة و عمر رساجهم، و من توهم هذا أو 

 .و سخطه، و استحق أليم عذابه و شديد عقابه اهللاظنه فقد حق عليه غضب 
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عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللامن بعد رسول إن افضل الناس : ما زعموا من قوهلم: و أما
ثم عمر ثم عثامن ثم عيل، : أبو بكر و عمر و عثامن و عيل، و منهم من يقول) سلم

فزعموا أن أبا بكر أفضل من عمر، و عمر افضل من عثامن، و عثامن افضل من عيل، 
كر، و عمر، ثم بعضهم ساوى بني عيل و عثامن، ثم يشهدون للعرشة باجلنة  و هم أبو ب

و عثامن، و عيل، و طلحة، و الزبري، و سعد و سعيد، و عبد الرمحن بن عوف الزهري، 
جل اسمه قد أخرب أن اجلنة ألهل الطاعة، و  اهللا  إن: و أبو عبيدة بن اجلراح،  فيقال هلم

َمْن : أن اهل الطاعة هم الطائعون لرسوله، العاملون بأمره، املتبعون لسنته بقوله تعاىل
ُسوَل َفَقْد َأطاَع يُ  ُسوُل َفُخُذوُه َو ما َهناُكْم َعنُْه : و قوله تعاىل   اهللاطِِع الرَّ َو ما آتاُكُم الرَّ

َفاْنَتُهوا  و إذا كان ذلك كذلك، ثم وجدنا قوما قد خرجوا يف كثري من افعاهلم عن سنن 
وا أمره، و ابتدعوا يف و قصدوا خمالفته، و عص) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 

 ):عليه و آله و سلم اهللاصّىل (به، و ال رسوله مع قول الرسول  اهللادينه، ما مل يأذن 
 .كل حمدثة بدعة، و لك بدعة ضاللة، و كل ضاللة يف النار

فقد صح عندنا بطالن شهادهتم له باجلنة، و اجياهبم هلم التزكية، و قد وجدنا تسعة من 
يزعمون أهنم من أهل اجلنة قد احدث كل واحد منهم ما خيالف  هؤالء العرشة الذين

و أحكام دينه، من فرائضه و سنن رسوله، و ذلك مثل ما رشحناه من بدع  اهللارشيعة 
الثالثة، و ما قد ارتكبوه من املسلمني، و أحدثوه من الفساد يف الدين، فطرقوا به سبل 

 .من بعدهم و سلك سبيلهم الضاللة، و مناهج اجلور، لكل من اقتفى آثارهم
 اهللاو أما الستة الباقون من التسعة، فمنهم طلحة و الزبري، اللذان ارتكبا من رسول 

يف هتك حريمه ما ال يرتكبه منه كافر و ال مرشك ) عليه و آله و سلم اهللاصىل (
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بقصدمها إخراج حرمة يسريان هبا بني العساكر يف الرباري و الفلوات، غري مبالني يف 

صىل ( اهللاذلك، و ال متحرجني، مع ما قد امجع اهل اخلرب عليه من الرواية، أن رسول 
قد أعلم طلحة، و الزبري، و اعلم عائشة زوجته، أهنم سيقاتلون ) عليه و آله و سلم اهللا

عليه  اهللاصّىل ( اهللاظاملني له، فلم يردهم ذلك من قول رسول ) عليه اهللاصلوات (عليا 
إال ظلام و اعتداء، و عن سفك ما ) عليه السالم(عن حماربتهم عليا ) و آله و سلم

 .سفك منهم من الدماء، و تلك الدماء كلها يف عنقيهام و عنق عائشة مجيعا
و قد زعم اجلهال منهم أن الزبري قتل تائبا قتله عمر بن جرموز اغتياال يف رجوعه اىل 

ذلك من الزبري مل تكن توبة له، ألنه أورد إن : مكة تائبا، فقال هلم اهل الدين و التمييز
و قذف هبم يف مناهج الضاللة، و حرضهم عىل    الذين جلبهم للحرب مورد احلرب

حماربة صاحب احلق، و دعاهم اىل ذلك، فكانت توبته أن يقوم يف القوم مناديا بظلمه 
يصري بعد  و اعتدائه، و يعلم من كان معه عىل رأيه هذا بالظلم، لريجعوا برجوعه، ثم

فيضع يده يف يده، و ينرصف ) عليه الصالة و السالم(ذلك اىل إمامة عيل بن ايب طالب 
عليه و  اهللاصّىل (بني امره و هنيه، فلام مل يفعل ذلك كان ممن حقت عليه كلمة الرسول 

م وال من وااله، و عاد من عاداه، و انرص من نرصه، و الله: حني قال) آله و سلم
آخره خاذال، فقد   و كان الزبري يف أول أمره حماربا له، و معاديا، و يف. اخذل من خذله

و رسوله، و من حقت عليه  اهللاحقت عليه الدعوة بالعداوة و اخلذالن مجيعا، من 
 .بذلك فالنار أوىل به من اجلنة) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (دعوة الرسول 

عركة احلرب، قتله مروان ابن احلكم، و زعم ، فانه قتل يف ماهللاطلحة بن عبيد : و أما
فقتال مجيعا طلحة و    انه بقتله طلب دم عثامن، فان طلحة كان ممن حرض يف دار عثامن
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عليه و آله و  اهللاصّىل (الزبري حماربني خاذلني، مع ما قد سمعناه من دعوة الرسول 

هلام يف ذلك من ان ، و اخلذالن لفاعل ذلك، و ليس خيلو حااهللابالعداوة من ) سلم
، أو ان يكونا اهللاو عداوة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (يكونا استهانا بدعوة الرسول 

غري جمابة، و ال وجه ثالث هلام ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (قد رأى ان دعوة الرسول 
بذلك، و من قصد ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (يوجب تأويله يف دعوة الرسول 

 .و رشيعة االسالم اهللالوجهني أو واحدا منهام فقد خرج من دين 
 اهللاهذا مع ما يلزمهام من عقوبة ما قصدا له من االذى، الذي أدخاله عىل رسول 

باخراجهام زوجته من بيتها و من سرتها و ما رضبه ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
ن احلجاب، ألنه من املحال ان خيرجا عليها م) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول 

زوجته من بيتها و من سرتها اىل مواطن احلرب، و تصفح وجوه الرجال يف مواقف 
) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللالصفوف و العساكر، إال و مها قد ادخال عىل رسول 

ِذيَن ُيْؤُذوَن : يقول اهللالعظيم بذلك، و   االذى ْنيا َو  اهللاَرُسوَلُه َلَعَنُهُم  وَ  اهللاإِنَّ الَّ ِيف الدُّ
ِذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل : اْآلِخَرِة َو َأَعدَّ َهلُْم َعذابًا ُمِهينًا  و قوله تعاىل    َهلُْم َعذاٌب َألِيمٌ  اهللاَو الَّ

هتن باالستقرار يف بيو) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (يأمر نساء النبي  اهللاهذا و قد سمعنا 
َضْعَن بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي : بقوله َقْيُتنَّ َفال َختْ يا نِساَء النَّبِيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النِّساِء إِِن اتَّ

ِة اْألُ  َج اْجلاِهلِيَّ ْجَن َتَربُّ    وىلِيف َقْلبِِه َمَرٌض َو ُقْلَن َقْوًال َمْعُروفًا َو َقْرَن ِيف ُبُيوتُِكنَّ َو ال َتَربَّ
عليه و آله و  اهللاصّىل (يف ذلك، و محالها عىل خمالفة الرسول  اهللافاستخفا مجيعا بأمر 

 .فيام امرت به و هنيت عنه) سلم
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و حق رسوله، أن لو أرادت عائشة  اهللاو كان الواجب عليهام فيام يلزمهام من طاعة 

ها بيتها صيانة اخلروج معهام، و استدعت ذلك منهام أن يمنعاها من ذلك و يلزما
، و لكنهام اهللاو ينهياها عن خمالفة كتاب ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاحلرمة رسول 

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاصانا حرمهام يف منزهلام، و أخرجا حرمة رسول 
و ) له و سلمعليه و آ اهللاصّىل (خمالفة ّهللا و رسوله، و عصيانا يف ذلك كله هللاّ و لرسوله 

كانت هي مشاركة هلام فيام استحقاه عىل ذلك من أليم العقوبة، إذ اطاعتهام يف معصية 
 ).عليه و آله و سلم اهللاصّىل (عليها و رسوله  اهللاو هتك سرتها الذي أسبله  اهللا

فلينظر الناظر بحق يف هذا الذي رشحناه و بيناه، هل هو من فعل من جيوز أن يشهد له 
باجلنة، كال بل شهادته هلو بالنار أقرب من ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول 

 .شهادته هلم باجلنة عند ذوي الفهم
سمعت رسول : سعد بن ايب وقاص، فرجل يروي عنه اخلاص و العام أنه قال: و اما

 :يقول يف عيل) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
ال من وااله، و عاد من عاداه، و انرص من نرصه، م واللهمن كنت مواله فعيل مواله، 

: يقول) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاسمعت رسول : و أنه قال.. و اخذل من خذله 
. عيل مع احلق، و احلق مع عيل، يدور معه حيثام دار، لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض

عوه كتابا هلم يعرف و هذا وجد عنه يف رواية مجيع اصحاب احلديث، حتى قد أود
 .بكتاب السنة

دعاه اىل نرصته، و اخلروج معه يف ) عليه السالم(ثم رووا عنه بعد هذا كله أن عليا 
إن اعطيتني سيفا يعرف املؤمن من الكافر، فيقتل الكافر : حروبه، فامتنع عليه و قال له
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من و ينبو عن املؤمن، خرجت معك، و قد جعل أصحاب احلديث من احلشوية هذا 

 .مناقبه يف ورعه بزعمهم
و ال برسوله  اهللاو ال برسوله، النه إن مل يعرف املؤمن ب اهللاو هذا قول من ال يؤمن ب

يقول يف عيل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللابزعمه، فقد شهد أنه قد سمع رسول 
) سالمعليه ال(ما قد رواه، و ليس خيلو حال سعد يف خذالنه لعيل ) عليه السالم(

) عليه و آله و سلم اهللاصىل ( اهللابقعوده عنه، أن يكون استحق هبذا القول من رسول 
 اهللاصىل (اللعنة، و مل يتخوف من خمالفته، أو ان يكون ظن يف نفسه أن دعوة الرسول 

 .غري مستجابة يف ذلك و ال موجبة) عليه و آله و سلم
جل اسمه، و ال وجه  اهللاكل دين  و من ظن هذا، و قصد الوجه االول، فقد خرج من

آخر يتأول يف هذا املعنى بعد هذين الوجهني، و كذلك أيضا حاله فيام شهد به من قوله 
عيل مع احلق، و احلق مع عيل، : يقول) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاإنه سمع رسول 

عليه و  اهللاصّىل (ال خيلو يف ذلك من ان يكون كذب عىل الرسول . يدور معه حيثام دار
 ):عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاو قد قال رسول ) آله و سلم

من كذب عيل عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو يكون الراوون عن سعد هذا 
اخلرب كذبوا عىل سعد، فان أقروا بالكذب عىل سعد لزمهم أيضا تكذيبهم فيام رووا 

من الشهادة للعرشة باجلنة، و يف غريه من ) و آله و سلم عليه اهللاصّىل (عن الرسول 
مجيع رواياهتم، حتى ال يصححوا عن سلفهم شيئا من الرواية، و كفى هبذا خزيا عند 

  من فهم
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فيام قاله من ذلك، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأو أن يكون سعد مل يصدق رسول 

يف إخباره كفره بغري خالف، ) يه و آله و سلمعل اهللاصّىل ( اهللاو من مل يصدق رسول 
) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (أو ان يكون سعد سمع بذلك و تيقنه أنه كام قال الرسول 

هتاون باحلق و عانده فقد كفره احلق، و من كره احلق كان   فتهاون باحلق و عانده و من
ُْم َكِرُهوا ما َأنْ : فيه اهللاممن قال  يف  اهللاالن مجيع ما أنزل    َفَأْحَبَط َأْعامَهلُمْ  اهللاَزَل ذلَِك بَِأهنَّ

ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلُدى: كتابه، و بعث به رسوله فهو احلق بقوله و    َو ِديِن اْحلَِق   ُهَو الَّ
ا َأْرَسْلناَك بِاْحلَ : و قوله   َو بِاْحلَقِّ َأْنَزْلناُه َو بِاْحلَقِّ َنَزَل : قوله قِّ َبِشريًا َو َنِذيرًا  و من كان إِنَّ

هذه صفته كان اىل صفات الكفر أقرب منه اىل صفات االيامن، و كانت الشهادة له 
 .بالنار احرى من الشهادة له باجلنة

) عليه السالم(سعيد، فانه مات و مل تكن العداوة منه قد ظهرت المري املؤمنني : و اما
بعناد ظاهر، إال أنه قد روي من طريق أهل ) عليهم السالم(و أهل بيت الرسول 

صّىل ( اهللاأنه كان من أصحاب العقبة، الذين جلسوا لرسول ) عليهم السالم(البيت 
ء، فان كان ما رووا من ذلك حقا  لينفروا به ناقته يف عقبة هو يش) عليه و آله و سلم اهللا

املسلمني، إن كان قد  فكفى به خزيا و مقتا، و ان كان باطال فسبيله كسبيل غريه من
 .عمل خريا فخري، و ان كان قد عمل رشا فجزاؤه جهنم

عبد الرمحن بن عوف الزهري، فرجل قد أمجع اخلاص و العام أنه كان أحد : و أما
إين أهب لكم : الستة الذين جعل عمر الشورى بينهم، و يف وقت وفاته قال للخمسة

ن اكون املختار لالمام منكم، نصيبي و نصيب ابن عمي سعد بن ايب وقاص عىل أ
عيل، و عثامن، و طلحة، و الزبري، : ففعلوا ذلك، فاستعرض االربعة الباقني و هم
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عليه (فاختار من االربعة عليا و عثامن، فلام اراد ان خيتار واحدا من االثنني قال لعيل 

عليه (إن اخرتتك هلذا األمر تسري فينا بسرية أيب بكر و عمر، فقال عيل ): السالم
فرتكه و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و سنة رسوله  اهللابل أسري فيكم بكتاب ): السالم

نعم، فاختاره : إن اخرتتك تسري فينا بسرية أيب بكر و عمر، فقال: صار اىل عثامن، فقال
 .و بايع له

عليه (فانظروا اىل هذا احلال، و ما طالبه به عبد الرمحن بن عوف، و ما كان جواب عيل 
و سنة نبيه، فام معنى  اهللايف ذلك، فان كانت سرية أيب بكر و عمر عىل كتاب ) السالم

و  اهللاذهابه اىل سرية أيب بكر و عمر، و إن كانت سرية أيب بكر و عمر بخالف كتاب 
فكفى بذلك خزيا ملن طلبه، و لعمري لقد ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (سنة رسوله 

 .مناه ذكره من بدعهامكانت كذلك بام قد
ثم رووا عنه بعد هذا كله، أنه جرى بينه و بني عثامن جدال بعد مدة من بيعته له، فقال 

 :يا منافق، فقال له عبد الرمحن: له عثامن
ما ظننت أين أعيش اىل زمان تقول يل فيه عثامن يا منافق، ثم حلف أنه ال يكلمه ما 

 .  عاش، فبقي مهاجرا له طول حياته حتى مات
ال حيل ملؤمن أن : قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (هذا مع ما رووا مجيعا إن الرسول 

عثامن مؤمنا فقد خالف عبد الرمحن   هيجر أخاه املؤمن اكثر من ثالثة أيام، فان كان
يف مهاجرته لعثامن سنني حتى مات عىل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاقول رسول 

عامدا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (وبة منه، و من قصد خمالفة الرسول ذلك من غري ت
و استخف بحقه، و من ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (متعمدا فقد هتاون بقول الرسول 
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يا منافق، : مع ما يلزمهم من قول عثامن لعبد الرمحن   جرى عىل ذلك كانت النار ماؤه

يكون عثامن صادقا فيام قاله لعبد الرمحن، أو يكون  النه ال خيلو احلال يف ذلك من أن
 :كاذبا، فان قالوا
ِذيَن ال ُيْؤِمنُوَن بِآياِت : يف كتابه اهللاكاذبا، فقد قال  ي اْلَكِذَب الَّ و كفى هبذا    اهللاإِنَّام َيْفَرتِ

، و كان صادقا، فعبد الرمحن كان منافقا بشهادة عثامن عليه: خزيا و مقتا، و ان قالوا
ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر  : يقول اهللاتصديقهم لعثامن بشهادته بذلك، و  إِنَّ املُْنافِِقَني ِيف الدَّ

 .و كفى هبذا خزيا
أنه كان أمني ) عليهم السالم(أبو عبيدة بن اجلراح، فالرواية عن أهل البيت : و أما

د أو قتل ال يصريوا هذا االمر القوم الذين حتالفوا يف الكعبة الرشيفة أنه إن مات حمم
اىل اهل بيته من بعده، و كتبوا بينهم صحيفة بذلك، ثم جعلوا أبا عبيدة بينهم أمينا عىل 

) عليه السالم(تلك الصحيفة، و هي الصحيفة التي روت العامة أن أمري املؤمنني 
و كان    بصحيفة هذا املسجى اهللاما أبايل أن القى : دخل عىل عمر و هو مسجى، فقال

الصحيفة خرجوا من الكعبة الرشيفة و دخلوا   عمر كاتب الصحيفة، فلام أودعوه
فيه جالسا، فنظر اىل أيب عبيدة، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاملسجد، و رسول 

 :فقال
هذا أمني هذه األمة عىل باطلها، يعني أمني النفر الذين كتبوا الصحيفة، فروت العامة 

أبو عبيدة أمني : قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاهذا املعنى أن رسول  ما يدل عىل
ان األمني ال خيلو من احد الوجهني، إما أن يكون أمينا لقوم عىل : هذه األمة، فقيل هلم
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وديعة، أو معاملة، او توسط، أو ما شاكل ذلك، و إما أن يكون أمينا عليهم، و ليس يف 

 .ه، أو يكون فيهم أمني غريهالقوم ثقة و أمني غري
إن الصحابة ليس فيهم أمني غري أيب عبيدة، فكفى هبذا القول خزيا لقائله، : فان قلتم

عرفونا ذلك أي : ء كان هلم عنده، قلنا هلم إنه كان أمينهم عىل كل يش: إن قالوا] ف[
 .ء، فكانوا يف ذلك صام بكام عميا يش

جهلكم به، دليل عىل صحة خرب أهل البيت قلة معرفتكم بذلك، و وجود : فقيل هلم
، و هذا احلال من جهلكم يوجب التهمة اليب عبيدة، و من كان هبذه )عليهم السالم(

الصفة كان بعيدا من الشهادة له باجلنة، فهل ترون فيام رشحناه من احوال هذه التسعة 
ال  اهللاكال ان حاال يوجب هلم ما ادعاه أهل الغفلة، و ما خترصوا فيهم أهل الضاللة، 

 .يصلح عمل املفسدين
إن : قال بزعمهم) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و أما ما رووا من خترصهم ان الرسول 

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فليس خيلو ذلك من ان : اطلع عىل أهل بدر فقال اهللا
ا شئتم من اعامل اعملوا م: اعملوا ما شئتم، من أعامل الرش، أو قال: يكون أراد بقوله

 اهللاهذا غري مستنكر أن يكون : أراد اعامل اخلري و الرب، قيل هلم: اخلري و الرب، فان قالوا
َكام : قد غفر هلم ما كان منهم من كراهية اجلهاد يف هذه املواطن، كام أخرب عنهم يف قوله

َك ِمْن َبْيتَِك بِاْحلَقِّ َو إِنَّ َفِريقًا ِمَن ا اىل آخر القصة، فهذه    ملُْْؤِمنَِني َلكاِرُهونَ َأْخَرَجَك َربُّ
قد غفر هلم من بعد بأفعال  اهللاحوال كلها مذمومة من اهل بدر، فجائز أن يكون 

استأنفوا عمل ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللامجيلة ظهرت منهم، ثم قال هلم رسول 
فيهم كذلك فليس هذا حاال اخلري بالطاعة و حسن العمل و التسليم، و ان كان هذا 
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يوجب ألهل بدر كلهم النجاة، بل يوجب ملن استأنف منهم أعامل اخلري باملسارعة اىل 

من املغفرة، و العفو عن  اهللالطاعة، و االنقياد بالرىض، و التسليم اىل ما قد وعدهم 
الذين وصفهم فيه باألعامل املذمومة، و من قرص يف ذلك و جرى اىل خالف ما 

 .منه، محلة من بعد معانيه مما يلزم غريه من املسلمني اهللايه يرتض
اعملوا ما شئتم، من األعامل السيئة، كان قائل هذا جاهال : إنه أراد بقوله: و ان قالوا

عىل  اهللامتخرصا، ألن هذا يوجب إباحة املحارم ألهل بدر، و التحليل هلم ما حرمه 
 اهللاو رشب اخلمر، و قتل النفس التي حرم غريهم يف الرشيعة، من الزنى، و الربا، 

قتلها، و ما شابه ذلك من املحرمات، من أكل امليتة، و الدم، و حلم اخلنزير، اىل غري 
هلم اعملوا ما   ذلك من املحرمات و املحظورات يف الدين، الن يف خربهم أنه قال

 ذلك، إن شاءوا شئتم، من األعامل السيئة، دليال عىل انه قد جعل االختيار إليهم يف
قللوا و ان شاءوا كثروا، و كفى هبذا املذهب ملن اعتقده و جادل عليه، خزيا و فضيحة 

 .و مقتا
إن كان هذا كام : ء من ذلك، قيل هلم قد علم أهنم ال يأتون بيش اهللان : و ان قالوا

ليس  اعملوا ما شئتم، و هم ال يعملون ال معنى له، و ال فائدة فيه، و: وصفتم فقوله
هذا من قول احلكيم و ال فهم عليم، و إن قالوا إنام أراد بذلك إظهار جاللة منزلتهم 
للناس، و تبيني فضيلتهم بتحليل املحارم و االباحة للمحظورات، فيجعل للجاهل 

هذا ما ال يستقيم عند ذوي عقل : ء منه، قيل هلم سبيال اىل الدخول يف ذلك، أو يف يش
عليه و آله و  اهللاصّىل (كيف يصح ما يقولون إن الرسول : هلمو ال فهم، مع ما يقال 

عليه و آله  اهللاصّىل (قد علم أهنم ال يأتون بام يذم منهم، و قد رووا أن الرسول ) سلم
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إنك تقاتل عليا و انت ظامل له، فلو كان قد اباح هلم ما زعمتم : قال للزبري) و سلم

تقاتل عليا و أنت ظامل له، ظلام من : للزبري) معليه و آله و سل اهللاصّىل (لكان قوله 
بزعمهم علم  اهللاو اعتداء عىل الزبري، إذ كان ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول 

 .أهنم ال يأتون بام يذم منهم
قد أباح هلم ما شاءوا من اخلري و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و قد رووا أن الرسول 

إنه ظامل، فهو : له ذلك فليس هو بظامل يف كل ما فعل، و من قال اهللالرش، و من اباح 
الظامل عىل اجيابكم هذا الفظيع من املقال الظاهر من هذا املحال، و من زعم ان 

 .ظامل يف باب من االبواب كفر بغري خالف) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول 
سه، و عىل من كان معه بروايتكم ذلك عىل نف اهللاو قد وجدنا الزبري قد أقر من كتاب 

ستقاتل عليا و أنت ظامل : له) و سلم  عليه و آله اهللاصّىل (عنه بام يضاهي قول الرسول 
ما زلنا نقرأ هذه اآلية و ما : له، فقد رويتم عنه بأمجعكم أنه قال يوم اجلمل بالبرصة

َو اتَُّقوا : عز و جل اهللاول ندري ما أراد به هبا، حتى علمنا اآلن أنا املقصود هبا و هي ق
ًة  و قد كان طلحة و الزبري من البدريني  ِذيَن َظَلُموا ِمنُْكْم َخاصَّ فِْتنًَة ال ُتِصيَبنَّ الَّ

صلوات (عظيمي املنزلة عندكم، و قد تقلدا من سفك الدماء بينهام و بني أمري املؤمنني 
تقوم به اجلبال، و ال تنهض به يف يوم حرب اجلمل مع عائشة ما ال ) عليه و آله اهللا

السموات و االرضون، إذ كانا السبب يف سفك تلك الدماء بينها و بني أمري املؤمنني 
عليهم بالظلم يف تلك ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (مع شهادة الرسول ) عليه السالم(

اال ان بالظلم كان حم) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (احلالة و من شهد عليه الرسول 
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له ما وصفه اهل الغفلة الهل بدر، و يف هذا كفاية ملن فهم من  اهللايكون ممن أباح 

 .و عىل رسوله غري احلق اهللالداللة عىل خترصهم و افرتائهم عىل 
ُلوَن ِمَن املُْهاِجِريَن َو : تعاىل اهللاما زعموا من تأويل قول : و أما ابُِقوَن اْألَوَّ َو السَّ

و زعموا ان أبا بكر و عمر كانا من املهاجرين، فقد قالوا هذا زورا و خترصوا  اْألَْنصاِر 
إفكا، فان املهاجرين األولني هم الذين هاجروا اهلجرة األوىل، و هي اهلجرة اىل 

يف حصاره بمكة، حني حارص قريش بني هاشم ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول 
يف شعب عبد املطلب أربع سنني، و األمة ) آله و سلمعليه و  اهللاصّىل ( اهللامع رسول 

جممعة أن أبا بكر و عمر مل يكونا معهم يف املوطن، فكيف يدعون هلام أهنام من 
 .املهاجرين األولني

عليه و  اهللاصّىل ( اهللاأما االولون، فهم السبعون الذين جاءوا اىل مكة فبايعوا رسول 
، يف عقبة مكة، و هم العقبيون املعروفون بامجاع يف منزل عبد املطلب ليال) آله و سلم

من  اهللاهلم بالرىض، و ملن اتبعهم باحسان، و ما وعدتم  اهللاأهل االثر، و أما شهادة 
عز و جل، و إن  اهللاخللود يف اجلنة، فقد يمكن أن يكون ذلك منه خصوصا من قول 

طاب اخلصوص و هو موجود من خ اهللاكان خمرج الكالم العموم فهذا يف كتاب 
عموم، و من خطاب العموم و هو خصوص ملن استقام منهم دون من مل يستقم، و 

عز و جل إنام ريض عمن استقام يف طاعته، و أن اجلنة أعدها  اهللالنظر به يدلنا عىل ان 
ملن سارع اىل مرضاته، و جتنب معاصيه، و من خرج من هذا احلال كان حماال أن 

 .فام هلم يف هذا احلل حجة و احلمد هللاّ اهللايستحق الرىض من 
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َجَرِة  و ذلك أن هذا  اهللاَلَقْد َرِيضَ : و مثل هذا قوله َت الشَّ َعِن املُْْؤِمنَِني إِْذ ُيبايُِعوَنَك َحتْ

ء تقدم منهم فريض عنهم يف ذلك حني تابوا منه و رجعوا  الرىض أيضا إن كان عن يش
 اهللايف عام احلديبية، حني وقعت اهلدنة بني رسول  عنه، فهذا بامجاع قول الناس نزل

و بني قريش، فأنكر ذلك مجاعة من الصحابة، و كان ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللايومئذ معه الف و سبعامئة رجل، فخالفوا رسول 

عليه و آله و  اهللاصّىل (لرسول أمره حني اعطى قريشا ما التمسوه من اهلدنة، فقالوا ل
ال ترىض هبذا الصلح و ال نعطي الدنية يف ديننا، و نحن عىل احلق و هم عىل ): سلم

عليه (عند ذلك بيد عيل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللالباطل، فأخذ رسول 
 السالح  فجلسا حتت الشجرة، و نزل القوم الذين خالفوه، فأخذ املسلمون) السالم

فحملوا عىل قريش محلة رجل واحد، فحملت عليهم قريش، فاهنزموا من بني ايدهيم 
عليه و  اهللاصّىل ( اهللايقع بعضهم عىل بعض يف اهلزيمة، و تبعتهم قريش، فأمر رسول 

عليه (أن يلقى قريشا فريدها، فقام عيل ) عليه السالم(عند ذلك عليا ) آله و سلم
 .جاء عيل بأمر: م، فارتعدوا و قالوايف وجوه قريش فصاح هب) السالم

ال، فهل بدا لكم أنتم، : يا عيل هل بدا البن عمك فيام أعطانا من اهلدنة، فقال: ثم قالوا
 اهللاصّىل ( اهللافانرصفوا فرجعت قريش، و سار وفد منهم إىل رسول : ال، قال: قالوا

أصحاب الرسول فكتبوا كتاب اهلدنة و الصلح برشطها و ندم ) عليه و آله و سلم
 اهللاصىل ( اهللاعىل ما كان منهم من اخلالف عىل رسول ) عليه و آله و سلم اهللاصىل (

يوبخهم ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (فاعتذروا إليه، فأقبل الرسول ) عليه و آله و سلم
يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (بذكر املواطن التي هربوا فيها و أسلموا الرسول 
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فيكم يوم بدر كذا ثم الذين كان منكم كذا  اهللاعارك احلرب، فقال أ لستم الذين أنزل م

و كذا، حتى عدد عليهم املواطن التي كان منهم فيها الفشل و الفضيحة و اهلزيمة، 
 .فاعتذروا عند ذلك و أظهروا التوبة و االعرتاف بالذنب

 أن تعودوا إال البيعة فقد نقضتم ما إال): عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافقال رسول 
كان يل يف اعناقكم بخالفكم عيل، فبايعوه عند ذلك حتت الشجرة، و بايعهم بيعة 
الرضوان عنهم من ذلك اخلالف و تلك اخلطيئة يف ذلك املوطن من احلديبية، و كان 

م عند ذلك يعرفه اهللاء معلوم بعد سخط وقع عليهم فيه، فأنزل  هذا رضوانا من يش
َعِن املُْْؤِمنَِني إِْذ  اهللاَلَقْد َرِيضَ : أنه قد ريض عنهم من ذلك اخلالف فقال تعاىل

َجَرِة  ثم قال ما دلنا به عىل أن فيهم من ثبت و فيهم من نكث،  َت الشَّ ُيبايُِعوَنَك َحتْ
ِذيَن ُيبايُِعوَنَك إِنَّام ُيبايُِعوَن : فقال ْوَق َأْيِدهيِْم َفَمْن َنَكَث َفإِنَّام َينُْكُث فَ  اهللاَيُد  اهللاإِنَّ الَّ
 اهللاَفَسُيْؤتِيِه َأْجرًا َعظِيًام  فدلنا هذا القول من  اهللابِام عاَهَد َعَلْيُه   َنْفِسِه َو َمْن َأْوىف  َعىل

 .عىل ما وصفناه من نكث بعضهم و وفاء آخرين منهم
و ال واحد منهم ملا كان يقول سبحانه و لو علم أهنم مل ينكثوا مجيعا  اهللاو ذلك أن 

احكم من ان يقول  اهللاإذ كان ال فائدة فيه و   َنْفِسهِ   َفَمْن َنَكَث َفإِنَّام َينُْكُث َعىل: تعاىل
 .قوال ال فائدة فيه، فلام قال ذلك علم أن منهم من نكث يف وقته و منهم من وىف به

ن الرىض له واقع، و من نكث منهم و لعمري إن من وىف منهم برشوط تلك البيعة فا
فعليه السخط، و قد وجدنا من أيب بكر و عمر خاصة النكث، و من مجاعة كثرية من 
الرؤساء الذين بايعوا حتت الشجرة عىل أن ال يفروا و ال ينهزموا بل يثبتوا للموت يف 
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ي، أنه االنصار اهللاحلرب، حتى يقتلوا أو يغلبوا، كام رووا مجيعا عن جابر بن عبد 

 :قال
عىل املوت ثم وجدناهم بعد ذلك، و يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللابايعنا رسول 

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاعقب تلك السنة قصدوا بالد خيرب فدفع رسول 
الراية إىل ايب بكر، فانرصف هبا منهزما، فدفعها اىل عمر فانرصف منهزما، و كان أول 

 .منهام من بعد بيعة الرضوانالنكث 
ثم تكامل النكث من اكثرهم يوم خيرب بعد فتح مكة، فاهنزموا كلهم، و كانوا حتت 

 اهللاصّىل ( اهللالراية يومئذ اثني عرش الفا، فلم يثبت منهم إال ثامنون رجال مع رسول 
ة الرضوان حتت الراية، و إذا كانت بيعتهم حتت الشجرة املسامة ببيع) عليه و آله و سلم

أن ال يفروا و ال ينهزموا ثم فروا و اهنزموا، أ فليس قد نكثوا بيعة الرضوان، و خرجوا 
 .من الرضوان فدل امرهم يف ذلك عىل أهنم بخالف ما يدعيه اهل الغفلة فيهم

َق بِهِ : تعاىل اهللاو أما تأويلهم يف قول  ْدِق َو َصدَّ ن و أهنم يزعمون أ   َو الَِّذي جاَء بِالصِّ
أبو بكر، فهذا من خترصهم و زورهم و هبتاهنم، ألن أبا بكر اسلم من بعد قوم اسلموا 

و جعفر أخوه، و خدجية بنت خويلد، و زيد بن ) عليه السالم(منهم أمري املؤمنني عيل 
) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاحارثة، فلو كان هذا نزل يف أول من صدق برسول 

 .ل أيب بكر أحق هبذا االسملكان أول مصدق به قب
إن هذا مقصود به كل مصدق به تقدم أو تأخر، و ليس ألحد يف هذا : و لكنا نقول

فيام ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاخاصة فضيلة دون غريه من املصدقني برسول 
ه و آله علي اهللاصّىل (سبحانه أن الرسول  اهللاجل اسمه، و انام اخرب  اهللاجاء به من عند 



� �
� �
� �
� �
� �
� �

 

 
  السروي احلافظ الشھري حممد بن علي بن شھرآشوب املازندراين ٦٨١ 

                                                                                                                                  
فمن صدق به فهم املتقون، أال تسمع قوله : قد جاءهم بالصدق، ثم قال) و سلم

َق بِِه ُأولئَِك ُهُم املُْتَُّقونَ : املوافق قولنا حيث يقول ْدِق َو َصدَّ و هذا   َو الَِّذي جاَء بِالصِّ
هو حال يوجبه النظر ملن تقدم و تأخر من مجيع املصدقني، فان كان أبو بكر ممن صدق ف

 .واحد من الصدقني
سامه صديقا، فام وجدنا يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (دعواهم أن الرسول : و أما

ء خترصه أولياؤه ممن أراد تزيني  ء من األخبار أن أبا بكر ادعاه لنفسه، و انام هو يش يش
ادعاه  أمره من بعده، و تعظيمه يف قلوب العامة  فلو كان هذا كام وصفوا لكان أبو بكر
عليه (لنفسه، و قاله يف املواطن التي كان يؤدي فيها، كام رووا مجيعا أن أمري املؤمنني 

أنا الصديق األكرب، فلم ينكر ذلك منه احد، : قال يف مواطن عىل املنرب و غريه) السالم
بل أذعن له كل من سمعه و صدقه يف ذلك، و لسنا نعرف يف هذا االسم الحد دعاه 

 ).عليه السالم( املؤمنني عيل بن ايب طالب لنفسه غري أمري
ا َمْن َأْعطى: عز و جل اهللاما ادعوه خترصا و افرتاء من قول : و أما َق   َو اتَّقى  َفَأمَّ َو َصدَّ

ى: إىل قوله  بِاْحلُْسنى ِذي ُيْؤِيت ماَلُه َيَتَزكَّ فزعموا ان هذا نزل يف ايب    َو َسُيَجنَُّبَها اْألَْتَقى الَّ
أ ليس قد روى علامؤهم و أصحاب    ما جهلهم و أقل ختوفهم اهللافسبحان  بكر،

عىل ذلك، أن هذا نزل يف رجل من ) عليهم السالم(موافقة أهل البيت   حديثهم مع
االنصار، كان له نخلة يف حائط دار رجل آخر من االنصار، فكان صاحب احلائط 

، فتأذى صاحب الدار، و شكا ذلك يتأذى بتلك النخلة، و صبيانه يرتددون اىل النخلة
عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللافدعا رسول ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاىل رسول 

جتعل هذه النخلة الخيك، هذا يعني صاحب الدار، : صاحب النخلة، فقال له) سلم
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لعاجل، فلم أنا حمتاج اىل نخلتي يف ا اهللايا رسول : و أضمن لك نخلة يف اجلنة، فقال

عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللايفعل فسمع ذلك رجل آخر من االنصار، فأقبل اىل رسول 
أتضمن يل هذه النخلة يف اجلنة حتى اشرتي هذه النخلة و  اهللايا رسول : قال) سلم

لصاحب النخلة، أهيا الرجل تعرف حائط : نعم، فقال: أجعلها لصاحب الدار، قال
 :قال -يعني بستانا كان له -نعم:  املدينة، قالنخيل يف موضع كذا يف

: هو لك هبذه النخلة، و اجعلها يل، قال: ما أجد يف املدينة مثله، قال: فكيف هو، قال
قد فعلت، فدفع إليه البستان و أخذ منه تلك النخلة، فجعلها لصاحب الدار فقطعها 

 .نخلة يف اجلنة) لمعليه و آله و س اهللاصّىل ( اهللامن حائطه و ضمن له رسول 
ا َمْن َأْعطى: تعاىل فيهام فقال يف صاحب البستان اهللافأنزل  َق   َو اتَّقى  َفَأمَّ َو َصدَّ

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللايعني باحلسنى اجلنة حني ضمن له رسول   بِاْحلُْسنى
عليه ( املؤمنني النخلة فيها، و شاهد ذلك أن احلسنى هي اجلنة ما رووه مجيعا عن أمري

: َو ِزياَدٌة  قال  لِلَِّذيَن َأْحَسنُوا اْحلُْسنى: أنه قال يف تفسري قوله عز و جل) السالم
ُه لِْلُيْرسى: اهللاسبحانه قال  اهللاحلسنى اجلنة و لزيادة النظر اىل  ُ قال يف   ثم  َفَسنُيَرسِّ

عليه و آله و  اهللاّىل ص( اهللاصاحب النخلة التي بخل هبا و مل يصدق بضامن رسول 
ا َمْن َبِخَل َو اْسَتْغنى: النخلة له يف اجلنة) سلم يعني بخل بالنخلة و استغنى عند   َو َأمَّ

َب بِاْحلُْسنى  نفسه بالبستان الذي أخذه عوض نخلته يعني كذب باجلنة حتى مل   َو َكذَّ
ُ ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللايثق بكالم رسول  َو ما ُيْغنِي َعْنُه   ُه لِْلُعْرسىَفَسنَُيرسِّ

ى إِنَّ َعَلْينا َلْلُهدى ثم قصد مجاعة املسلمني بذلك   َو إِنَّ َلنا َلْآلِخَرَة َو اْألُوىل  ماُلُه إِذا َتَردَّ
َب َو َتَوىلَّ : فأنذرهم فقال َو َفَأْنَذْرُتُكْم نارًا َتَلظَّى ال َيْصالها إِالَّ اْألَْشَقى الَِّذي َكذَّ
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ِذي ُيْؤِيت ماَلُه َيَتَزكَّى ترغيبا يف فعل اخلري، أ فال ترى أن التفسري يف   َسُيَجنَُّبَها اْألَْتَقى الَّ

 .  هذا كله بخالف ما يدعيه و يتخرصه أهل اجلهل
رسا بعد هذا اليوم، لعمري  اهللاال يعبد : ما رووا عن عمر من قوله حني أسلم: و أما

وع، و لكن لو علموا ما عليهم و عىل صاحبهم فيه ما أقروا لقد كان ذلك منه غري مدف
قد أعمى قلوهبم و ختم عىل سمعهم و عىل ابصارهم، فهم  اهللابه و جلحدوه، و لكن 

 :عز و جل اهللاكام قال 
َسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن إِْن ُهْم إِالَّ َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم أَ  َضلُّ َسبِيًال  و َأْم َحتْ

صّىل ( اهللاذلك أن اهل الفهم و املعرفة قد علموا ان عمر مل يكن أشجع قلبا من رسول 
 اهللاو ال أعز عشرية، فبأي حال يعهد يف عمر أنه منع من عبادة ) عليه و آله و سلم اهللا

من أسلم، لشجاعته، أم لعظمة قدره و عز عشريته، و مل يكن يف قريش أمخل   رسا حني
عشريته، و ال أقل عزا من أهل بيته، و ال هو يف نفسه من الرؤساء املطاعني يف قريش و 
العرب، فلام بطل الوجهان اللذان فيهام يقدر ذلك ثبت، الرواية يف ذلك عن أهل 

 ).عليهم السالم(البيت 
 رسا بعد اليوم كان ذلك خطأ اهللاال يعبد : إن سل عمر سيفه يوم أسلم و قوله: فنقول

 .منه يف قول العلامء من أوليائه، و كان ذلك كفرا منه يف قول آخرين
كان ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (أما بيان خطأه، فان األمة جممعة عىل أن الرسول 

ينهى أصحابه عن قتال قريش و يأمرهم بالصرب عىل االذى طول مقامه بمكة، فلام 
ذلك إليه مرة بعد أخرى، و سألوه أن  اشتد االذى بأصحابه الذين أسلموا معه شكوا

يطلق هلم دفع االذى عن أنفسهم، و إال فال صرب هلم عىل ذلك، فلم يطلق هلم ذلك، و 
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و أمرهم باخلروج معه اىل بالد احلبشة ) عليه السالم(وىل عليهم جعفر بن أيب طالب 

 .اىل النجايش ليقيموا هبا
عليه و آله و  اهللاصّىل ( اهللاه رسول فلام أسلم عمر و سل سيفه عىل تلك احلالة منع

و أعلمه أنه مل يؤمر بحرب، و أمره بغمد سيفه و الرىض بام هو عليه من الصرب ) سلم
عىل االذى، و هذا بإمجاع اهل الرواية من هنيه لعمر من ذلك، فدل هذا عىل انه كان 

عليه  اهللاصّىل (رسول منه خطأ يف قول اوليائه و مل يكن حقا و ال هللاّ فيه رضا، إذ كان ال
ال ينهي عن حق و ال يكره ما هللاّ فيه رضا، و كلام ينهى عنه الرسول ) و آله و سلم

ففعله خطأ و جهل و هو هللاّ و لرسوله غري رىض، بل كان ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (
 .ذلك دليال عىل جهل و قلة فهمه

عمر كان معاضدا اليب   إن: م قالوايف ذلك فاهن) عليهم السالم(و أما قول أهل البيت 
باالذى الشديد، و كان عمر ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاجهل يف قصد رسول 

فلم تكن قريش جتد اىل ذلك ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاحيرض عىل قتل رسول 
الذى، و كفه الصرب عىل ا) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاسبيال الستعامل رسول 
فلام رأى عمر ذلك و اطأ أبا جهل عىل أن يظهر ): قالوا(الصحابه عن منابذهتم 

ثم حيملهم عىل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاالسالم و الدخول يف دين رسول 
 اهللاملنابذة، و لتجد قريش اىل قتله سبيال عند وقوع املنابذة، فصار عمر اىل رسول 

فاعلمه انه قد رغب يف دينه و الدخول يف اإلسالم و ) ليه و آله و سلمع اهللاصّىل (
رسا، و  اهللاما بالنا نعبد ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأظهر ذلك، ثم قال لرسول 

 ):عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاقال للذين كانوا قد اسلموا مع رسول 
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من تعرض لنا رضبناه بسيوفنا، و : يفه، و قالاخرجوا حتى نقاتل املرشكني، و سل س

يتبعه عىل ذلك، فاذا رأت قريش سيفا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاقدر أن رسول 
 اهللاصّىل (مسلوال وجدوا السبيل اىل سل السيوف، فيكون ذلك سببا لقتل الرسول 

سيفه أيضا  إذ كان كل من سل سيفه فقد وجد عدوه إىل سل) عليه و آله و سلم
 .بحذائه سبيال

إن كنت يا عمر ): عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللافلام فعل عمر ذلك قال له رسول 
جئت راغبا يف اإلسالم فارض بام ريض به إخوانك من املسلمني من الصرب عىل 

سبحانه ما  اهللاء من هذا حتى يقدر  االذى، و الكف عن املنابذة، فاين مل أؤمر بيش
، و إن كنت جئت طالبا غري الدين فلسنا من اصحابك، فلام مل جيد عمر الفرصة يشاء

عليه و آله و  اهللاصّىل (فيام قصد له صار متحريا مداهنا خياف ان ال يكون للرسول 
أيضا أن يكون   دولة، فيهلك معه، إن اظهر لقريش الرغبة يف الدين، و خياف) سلم

ن دولته نصيب، فيبقى عند ذلك مداهنا للجميع للرسول دولة من بعد، فال يكون له م
ملا حورص يف ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و من الدليل عىل ذلك ان الرسول ): قال(

شعب عبد املطلب مع بني هاشم مل حيارص معه عمر، و ال أبو بكر، و اصطلحا مجيعا 
ر، النه كان حيلة منه عىل املداهنة و االنتظار، فسل سيفه يف تلك احلالة كان اعظم الكف

تدبريه و جيعل ذلك ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأراد ان ينقض هبا عىل رسول 
 ).عليه و آله و سلم اهللاصّىل (سببا لقتل الرسول 

فانظروا اىل قوم يدعون ذلك فضيلة لصاحبهم و هو يف قوهلم خطأ و جهل، و يف قول 
فهل يكون يف اجلهل أبني من جهل هؤالء القوم، و آخرين كفر و احلاد، و عتو و عناد، 
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أقل نظرا و متييزا، يتخبطون يف الظلامت و يتيهون يف الضالالت ال يعرفون حقا و ال 

 .يقلعون عن باطل
أن قل ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (أوحى اىل الرسول  اهللاروايتهم املتخرصة ان : و أما

ي راض، فهل يستجيز رواية مثل هذا إال جاهل اين عنك راض فهل أنت عن: اليب بكر
عبدا من عبيده نبيا كان أو غري نبي، هل انت  اهللاغبي غافل عمي، هل جيوز ان يسأل 

عني راض، أال يعلم ذو الفهم أن هذا خارج عن احلكمة داخل يف اجلهالة، مع ما يقال 
عليه و  اهللاصّىل ( اهللايف أي حال راض عنه، أ يف يوم أحد حني هرب عن رسول : هلم

أو ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاأو يف يوم خيرب حني اهنزم براية رسول ) آله و سلم
يف غزاة ذات السالسل حني رجع عن الطريق خوفا من املرشكني، بعد ما واله رسول 

عىل من معه و أمره باملسري برايته إليهم، ثم وىل عليه و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
عليهام و عىل من   عمر، ثم أنفذه بالراية، فرجع عن الطريق كرجوع ايب بكر، ثم وىل

 .كان معهام عمرو بن العاص، فسار هبام فصىل هبام و باجلامعة التي كانت معهام حينا
ان عمرا كان يوليهام احلرس بالليل ثم رجع عمر و أيضا كرجوعهام من : و قد رووا

نه يوم حنني حني هرب مع اهلاربني، أم يف حال الرجل الذي بعث الطريق، أم ريض ع
ليقتله فوجده بزعمه يصيل، فرجع و مل يقتله، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (به الرسول 

فزعم انه رأى للصالة حرمة، فكره قتله كذلك، فظن انه قد عرف من احلق يف ذلك ما 
و رسوله،  اهللاو من ظن ذلك فقد كفر ب) سلمعليه و آله و  اهللاصّىل (ال يعرفه الرسول 

السامة ابن زيد عليه، حني أمره ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (أو يف والية الرسول 
و عمر باملسري معه، و حتت رايته اىل الشام، ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول 
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و ال  اهللاو مل ينفذ المر ) سلم عليه و آله و اهللاصّىل (فتخلفا مجيعا عنه بعد وفاة الرسول 

و خالفاه عامدين متعمدين، ثم طلبا البيعة ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (المر الرسول 
عليه و آله  اهللاصّىل ( اهللاو ال رسول  اهللاهلام و الوالية عىل املسلمني من غري عهد عهده 

 اهللاصّىل ( اهللانت رسول ب) عليها السالم(يف ذلك، أم يف كبسه لبيت فاطمة ) و سلم
و هتك السرت عنها بخروجها خلف بعلها، و قد جروه اىل مسجد ) عليه و آله و سلم

يطالبونه بالبيعة، و هو يمتنع عليهام مع ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللارسول 
تسليطه لقنفذ ابن عمه عىل رضهبا، و ضغط عمر هلا بني الباب و احلائط حتى اسقطت 

 .نها حمسنا اب
الزكاة و سامهم اهل   أم يف منعها مرياث أبيها و تركاته، أم يف قتله القوم الذين منعوه

الردة و سبى ذرارهيم و استباح أمواهلم و أباح فروج نسائهم او يف مجيع بدعه التي 
ثم ندم حتى ) عليه السالم(قدمنا ذكرها، أن يف امره خلالد بن الوليد بقتل أمري املؤمنني 

ما أضل  اهللاال يفعلن خالد ما أمرته به، فسبحان : قال يف الصالة من قبل ان يسلم
عليه و آله و  اهللاصّىل (و عىل رسوله  اهللاهؤالء و اجهلهم، و اعظم افرتائهم عىل 

 ).سلم
عليه و آله و  اهللاصّىل (روايتهم املنكرة الشنيعة عند ذوي الفهم ان الرسول : و اما
فام يف املحال، أظهر من    أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم اهديتم: لبزعمهم قا) سلم

هذا املحال و ال اشهر منه و ال ابني خترصا عند اهل النظر و التحصيل، و ذلك ان هذا 
قاله الصحابه دون ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (القول ال خيلو من ان يكون الرسول 

 .غريهم، او قاله لغري اصحابه
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فهل : قيل هلم: او قاله ألصحابه دون غريهم: إنه قاله ألصحابه و غريهم: لوافان قا

أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم : يستقيم يف الكالم الفصيح املحكم ان قال ألصحابه
إنه قال لغري اصحابه، قيل : أ ما يرون حمال هذا الكالم ما أبينه، و إن قالوا. اهتديتم

ء تتخرصونه  جممع عليه، فأوردوه، أم هو يش هل معكم خرب هبذا معروف: هلم
بقولكم و استداللكم، فغري معقول ذلك منكم، و ال مقبول، ألن أصحابه هم الذين 
رأوه، فلو كان قاله لغريهم لكانوا قد ذكروا ذلك اخلرب و كانوا يقولون قال جلميع من 

هذا التخصيص  ء من اصحايب كالنجوم، و ملا مل يكن يف نقلكم يش: اسلم غري اصحابه
عليه و آله  اهللاصّىل (أ رأيتم لو سلمنا لكم ان الرسول : ادعاؤكم، مع ما يقال هلم  بطل

أراد هبذا غري الصحابة كزعمكم أ ليس قد وجدنا الصحابة قد تنازعوا بينهم ) و سلم
حتى قتل بعضهم بعضا من ذلك، و حارب بعضهم بعضا حمارصهتم لعثامن مجيعا، فام 

ابة حتى قتل بعضهم بعضا، فمن ذلك حمارصهتم لعثامن حتى قتل، و مل كان من الصح
حيارصوه إال بنو املهاجرون و االنصار، الذين هم أصحابه مجيعا، فام كان من 

 .الصحابة إذ ذاك إال حمارص أو قاتل او خاذل
إن من كان حمارصا او مقاتال او كان متبعا للذين قتلوه من الصحابة، أو : أ فيقولون

متبعا للذين خذلوه من الصحابة كلهم، كانوا يف ذلك مهتدين، و من اتبع عثامن  كان
يف امتناعه عليهم مما التمسوه من خلع نفسه أو دفع مروان إليهم و غري ذلك كان أيضا 
مهتديا، فان منعوا احدى الفرق من االهتداء بان ظلمهم و بطل خريهم، و ظهرت 

كلها يف ذلك كله شهد و القاتل عثامن باهلداية  فضيحتهم، و ان اجازوا اهتداء الفرق
 .يف قتله، و ملحارصيه و خاذليه و نارصهيم كذلك، و كفى بذلك خزيا
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 .و كذلك يقال هلم يف حماربة طلحة و الزبري مع عائشة و من تابعهم

و ) عليه السالم(كانوا مهتدين و كذلك عيل ) عليه السالم(و اقتدى هبم يف حماربة عيل 
ه و اقتدى به يف حماربتها مهتدين، و لو ان رجال حارب مع طلحة و الزبري اىل من تابع

اىل آخر النهار، ) عليه السالم(نصف النهار ثم عاد اىل الصف اآلخر فحارب مع عيل 
كان بزعمهم يف احلالني مجيعا مهتديا، فان منعوا ذلك بان ظلمهم و انكرست حجتهم 

عليه و  اهللاصّىل ( اهللاحتهم بتكذيب رسول و بطل خربهم، و إن اجازوه ظهرت فضي
 :فيام رووه عنه بامجاع أنه قال للزبري) آله و سلم

افعاله كلها كان   ستقاتل عليا و أنت ظامل له، و قال لعائشة كذلك، فلو كان مهتديا يف
و من كذب ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللاحماال يف مجيع ترصفه، فقد كذبوا رسول 

 .اهللاء من اقاويله كان خارجا من دين  يف يش) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا رسول
 :قال) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (مع ما قد روي ان الرسول 

أصحايب، : دوين فأقول   لريدن عىل احلوض يوم القيامة أقوام من اصحايب ثم ليختلجن
بعدا و سحقا، : القهقري، فأقول إهنم مل يزالوا بعدك يرجعون: اصحايب، فيقال

سبحانه، اما تكذيب  اهللافليختاروا اآلن ما شاءوا من هذا الذي رشحناه و بيناه بتوفيق 
عليه و  اهللاصّىل ( اهللاأصحايب كالنجوم، و إما تكذيب رسول . أسالفهم يف نقلهم اخلرب

بهم و اخلروج عن يف احلالني مجيعا، و اجياب مفارقة مذه اهللاو الكفر ب) آله و سلم
 .أصلهم

كفوا عن مساوئ أصحايب، هل جيوز عندهم أن تكون الصحابه : و كذلك روايتهم
كفوا عن : ال، بطل خربهم و ال فائدة فيه، و كان قوله عبثا إذ قال: مساوئ فان قالوا



  
  
  
  
  
  

  ٦٩٠ مثالب النواصب أو الصوالب القواصب يف مطاعن النواصب 

                                                                                                                                  
) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا، و من نسب اىل رسول   مساوهيم و ال مساي هلم

بل كانت هلم مساو  قيل هلم فقد بطل : و رسوله، و ان قالوا  اهللاان كافرا بالعبث ك
أهنم كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم، و كيف جيوز أن : عليكم خربكم االول فيام رويتم

ء هداية، أم كيف جيوز أن تكون اهلداية مساوئ، أال ترون إىل هذه  تكون باملساوي
ما أشنعها و اقبحها عند اهل النظر و الفهم و االمجاع، املحاالت التي توردها احلشوية 

 اهللامنهم واقع عىل ان سعد بن عبادة كان سيد االنصار، و من مجلة اصحاب رسول 
مل يبايع اليب بكر، و ال لعمر، و ال قال بامامتهام، بل أظهر ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

به مقتد يف ترك القول بامامتهام كان اخلالف عليهام و االنحراف عنهام، فلو اقتدى 
مهتديا، فان منعوا ذلك بانت فضيحتهم يف خربهم، و ان اجازوه أباحوا اجلحود 

 .المامة أئمتهم، و كفى بذلك خزيا
أن خري أمتي القرن الذي يف عرصي، ثم الذين يلوهنم اىل اخر، ثم : ما رووا: و أما

 .الذين يلوهنم االعصار 
هذا خمالف للحقائق خارج عن العدل و احلكمة، و ذلك إن : فيقالتو اهللافنقول و ب

كان فضلهم من جهة تقديم خلقهم يف االزمن املتقدمة ملا بعدها، فقد زعموا أن حممدا 
 اهللاصّىل (أفضل االمم التي مضت قبلها، و ان حممدا ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (

وا قبل عرصه، و كان الواجب عىل طرد أفضل األنبياء الذين تقدم) عليه و آله و سلم
هذه العلة أن تكون كل أمة أفضل من التي بعدها، فلام أوجبوا أن آخر االمم أفضل 
ممن تقدمه، و آخر األنبياء افضل ممن تقدمه كان ال معنى هلذا اخلرب يف تفضيل القرن 

زم من نقل األول عىل القرن الثاين من هذه األمة، بل جيب يف النظر و التمييز ما يل
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الناس من سرية من تقدم عرصنا هذا، ان يكون من تأخر عنهم أفضل ممن تقدمهم 

 .منهم
و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و ذلك أنا وجدنا للقرن الذي كانوا يف عرص الرسول 

القرن الذي كانوا بعدهم، و القرن الثالث ممن كان يف عرص الفراعنة و الطواغيت من 
و يسبون أمري املؤمنني ) عليهم السالم(الذين كانوا يقتلون أهل البيت  ملوك بني أمية،

و يلعنونه عىل املنابر، و أهل عرصهم من فقهائهم و ) عليه السالم(عيل بن أيب طالب 
حكامهم اىل غري ذلك منهم هلم متبعون، و بأفعاهلم مقتدون، و بإمامتهم قائلون، و 

الح، اىل حاكم خطيب، اىل تاجر، اىل غري هلم معينون بوجوه املعونة، من حامل س
ذلك من صنوف االمة و اسباب املعونة، و لسنا نجد يف عرصنا هذا من كثري من اهله 
من ذلك شيئا، بل نجد الغالب عىل عرصنا هذا الرغبة عن ذلك، و الذم لفاعله، و 

النظر أفضل التنزه عن كثري منه إال ملن ال يظهر ملذهبه بينهم، فيجب ان يكونوا يف حق 
 .من أهل ذلك العرص الذي كانت هذه صفتهم

الجل مشاهدهتم له و ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (إن اهل عرص الرسول : فان قالوا
جماهدهتم معه كذلك سبيل من شاهدهم ألجل مشاهدهتم له و جماهدهتم معه، و 

لسائقني إلينا ا) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (  كذلك من شاهدهم من بعد الرسول
 .العلوم و األخبار عنهم، و منهم

عز و جل، ال حيمد  اهللاأ ليس كل من تقدم خلقه يف ذلك العرص فهو فعل : قيل هلم
املتقدم يف تقديم خلقه، و ال صنع له يف ذلك، و ال فعل حيمد عليه، و ال يذم عليه، فال 

 :نعم، فيقال: بد من قوهلم
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د عىل افعاهلم و يذمهم عليها، فان قالوا ذلك، جهلوا عند حيمد العبا اهللاأ فتقولون إن 

إذا كان ذلك كذلك : ال، قيل هلم: كل ذي فهم و كفى اجلهل لصاحبه خزيا، و ان قالوا
و رأى ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (وجب يف حق النظر ان يكون من شاهد الرسول 

ر له البيان، و نزل بمشهد منه دالئل العالمات و املعجزات، و ظهر له الربهان، و اسف
القرآن، ال عذر له يف تقصري عن حق، و ال دخول يف باطل، فان احلجة يف ذلك الزم 

ء يف تفسري آية و حتقيق معنى يف كتاب  عليه و أوجب، و كان من أشكل عليه منهم يش
له  فأثبت) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و سنة رسوله، رجع يف ذلك اىل الرسول  اهللا

احلق فيه و اليقني، و نفى عنه الشك و الزيغ، فمن قصد منهم بعد هذه احلالة اىل 
 .ان ال يقبل له عذرا، و ال يقيل له عثرة اهللاخلالف الواجب كان حقيقا عىل 

و من كان يف مثل عرصنا هذا الذي اختلفت فيه االقاويل، و تضادت املذاهب، و 
متاحلت املعارف، و نقضت البصائر، و عدمت تشتت اآلراء، و تباينت االهواء، و 

التحقيقات، إذ ليس من يرجع إليه بزعم أهل الغفلة ممن صفته يف حتقيق االشياء صفة 
 .فيثبت لنا اليقني و ينفي عنا الشك) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (الرسول 

كب لو أوجبت أن من ارتكب من أهل هذا العرص مائة ذنب أعذر ممن ارت: حقا أقول
استبرص يف هذا العرص يف دينه و شغل   إن من: يف ذلك العرص ذنبا واحدا، أو لو قلت

له، فيام ينبغي له من  اهللانفسه بمعرفة بصريته حتى علم من ذلك ما نجاه بتوفيق 
الطلب أفضل من عرشة مستبرصة كانوا يف ذلك العرص، لقلت حقا، و لكان صدقا، 

ب عىل هذه الصفة أن يكون مستبرصنا افضل من اذا كان احلال عىل ما وصفت، فيج
مستبرصهم، إذ كان الربهان قد قطع عذرهم، و البيان قد أزاح علتهم بقرعه أسامعهم 
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صباحا و مساء، و مشاهدهتم إياه بأبصارهم من غري تكلف منهم يف طلبه، و ذلك كله 

فيه ذهن معدوم يف عرصنا، بل نشاهد من اجلهل و نبارش من وجوه الباطل ما يضل 
احلكيم، و يطيش فيه قلب العليم، و يذهل معه قلوهبم و تزول منه أفهامهم، حتى 
يسعى الساعي منا دهرا طويال يقطع املسافة البعيدة و البلدان النائية، يتذلل للرجال، 

عليه  اهللاو خيضع لكل صاحب مقال فاما ان هيلك و مل يدرك البغية، و إما أن يمن 
هيد، و عناء شديد، و تعب كديد، بقية املستبرصين، و حرب بالبصرية بعد جهد ج

 .العارفني، من أظهر ذلك الظاملني و كشفه املراعنني
فأي ظلم أم أي جور أبني من تفضيل اولئك بام وصفناه من حاهلم و حالنا، و جور 
من يوجب عذر اولئك فيام ارتكبوه دوننا، و كم بني من استبرص يف دينه ببصرية يزول 

) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (كل شك، و يثبت معها كل يقني، من بيان النبي  معها
املرسل، و برهان الكتاب املنزل، و بني من استبرص يف دينه باخبار متضادة، و أقاويل 
خمتلفة، و بيان غري شاف، و برهان غري كاف، حتى يطلب و يميز و ينظر و يعترب و 

و تعب بدنه، و تصاغر نفسه، و تذلل قدره، فهل هذا خيترب سهر ليله، و ضامن هناره، 
أن يوجب ملستبرصي اهل  اهللاإال جور من قائله، و ظلم ظاهر من موجبه، حقيق عىل 

 .إال من ظلم و قال بام ال يعلم اهللاهذا العرص بام وصفناه من احواهلم، فال يبعد 
ابُِقو: عز و جل قال يف كتابه اهللاإن : فان قالوا ُبونَ َو السَّ ابُِقوَن ُأولئَِك املَُْقرَّ فقيل    َن السَّ

ذلك و صدق عز و جل و االمر يف ذلك بني واضح، و احلكمة فيه  اهللاقد قال : هلم
مستقيمة و ذلك ان السابق فيه ال جيوز يف احلكمة أن يقع يف االيامن إال بني اهل العرص 

ال يف احلكمة و يف العدل أن احلارضين، الشاهدين لندب الداعي هلم اىل التسابق، و حم
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بني قوم مل خيلقهم، هذا ظاهر الفساد، بعيد من الرشاد، بني املحال، فظيع  اهللايسابق 

 اهللاصّىل (املقال، لكنه سبحانه و تعاىل سابق بني احلارضين من اهل عرص الرسول 
منزلة و لعمري أن من سبق منهم اىل االيامن أفضل و أجل و أقرب ) عليه و آله و سلم

و أعىل درجة ممن حلق من تقدمهم، و ما ينكر هذا ذو فهم، و لكن املنكر قول من زعم 
 .سابق بني من خلق و بني من مل خيلق اهللاأن 

إن الصحابة سبقونا بااليامن، يريد بذلك تقدمهم يف عرصهم، و تأخر : فمن قال
كالم صحيح، و من خلقهم و أخر من خلقنا، فذلك  اهللاعرصنا عن عرصهم فام قدم 

قول فصيح، كام ان من تقدم أيضا من االمم يف االعصار التي كانت قبل الصحابة 
كانوا متقدمني عىل الصحابة باعصارهم، سابق من آمن منهم ملؤمنني الصحابة، و 

 .تقدم خلقهم عليهم، و ليس يف ذلك فضل هلم عىل من جاء بعدهم
التسابق بيننا و بينهم اىل االيامن، و كان  إن الصحابة سبقونا بااليامن بمعنى: و من قال

هلم بسبقهم ذلك فضل علينا ألجل تأخرنا عنهم، كان هذا قوال حماال، شنيعا، ألن 
ال يذمنا إال عىل أفعالنا، و لو كان  اهللاال من فعلنا، و  اهللاتأخرنا عن عرصهم من فعل 

اخللق، لوجب عىل هذه  للصحابة علينا فضل يف إيامهنم بتقدمهم علينا يف االعصار و
القصة أن يكون إيامهنم من تقدمهم من االمم السابقة أفضل من إيامهنم بتقدمهم 

عليه  اهللاصّىل (عليهم يف االعصار، فلم كانوا يمنعون ذلك و حيبون الفضل المة حممد 
عىل من تقدمهم، و لو كان فاسدا اجياهبم تفضيل أوائل األمة عىل ) و آله و سلم

 .و هذا مما ال نطلقه يف مذهبناأواخرها، 
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لكنا نقول إن أهل كل عرص يتفاضلون بينهم، فمن سبق منهم اىل االيامن فهو أفضل 
ممن تأخر عنه، ثم حلق بالسابق فيه من أهل عرصه، و لسنا نفضل أهل كل عرص عىل 
من جاء بعدهم يف االعصار املتأخرة عمن تقدمهم، لكنا نفضل بني أهل كل عرص 

بعض، فمن سبق منهم اىل االيامن كان أفضل عندنا ممن تأخر منهم عنه،  بعضهم عىل
إن أهله : ثم من حلق هبم من أهل ذلك العرص، كذلك أيضا نقول يف عرص الصحابة

كانوا متفاضلني بعضهم عىل بعض بام وصفناه من السبق اىل األيامن، دون أن يكونوا 
 .فاضلني عىل من تقدمهم، و ال عىل من تأخر منهم

نَا اْغِفْر َلنا َو : تعاىل اهللاو قد احتج املجادلون بقول  ِذيَن جاُؤ ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ َو الَّ
يامنِ  ِذيَن َسَبُقونا بِاْإلِ ْخوانِنَا الَّ  :فيقال   ِإلِ

ضل عنكم : أ ليس قد أوجب عىل من جاءوا من بعد االستغفار ملن تقدمهم، قيل هلم
و هذا    ل و معامله، فضللتم أيضا عن معرفة التأويل و حقائقهمعرفة مواطن التنزي

عز و جل، ال إجياب، و ذلك أنه وصف الصحابة عىل منازل ثالث،  اهللاإخبار من 
منهم املهاجرون و االنصار، ثم الذين أسلموا و مل يكونوا من املهاجرين و ال من 

عز  اهللااموا يف بلداهنم كام قال االنصار من أهل البوادي و البلدان، الذين أسلموا و أق
ْم َو َأْنُفِسِهْم ِيف َسبِيِل : و جل ِذيَن آَمنُوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا بَِأْمواِهلِ ِذيَن  اهللاإِنَّ الَّ َو الَّ

ْ ُهياِجُروا ما َلُكمْ  ِذيَن آَمنُوا َو َمل وا ُأولئَِك َبْعُضُهْم َأْولِياُء َبْعٍض َو الَّ ِمْن  آَوْوا َو َنَرصُ
يِن َفَعَلْيُكُم النَّْرصُ إِالَّ َعىل َوالَيتِِهْم ِمْن َيشْ  وُكْم ِيف الدِّ َقْوٍم   ٍء َحتَّى ُهياِجُروا َو إِِن اْسَتنَْرصُ

 .  َبْينَُكْم َو َبْينَُهْم ِميثاٌق 
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عليه و  اهللاصّىل ( اهللاكذلك أيضا قال يف اآلية االوىل خيرب عن الذين أسلموا مع رسول 

ء و الصدقات، فبدأ بذكر املهاجرين، ثم ثنى  و جعل هلم حظوظهم يف الفي) و سلمآله 
 :باالنصار، ثم ثلث بذكر الذين ليسوا من املهاجرين و ال من االنصار، فقال عز و جل

ْم َيْبَتُغوَن َفْضًال ِمنَ  ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َو َأْمواِهلِ َو  اهللا لِْلُفَقراِء املُْهاِجِريَن الَّ
وَن  يامَن  اهللاِرْضوانًا َو َينُْرصُ اَر َو اْإلِ ُؤا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ اِدُقوَن َو الَّ َو َرُسوَلُه ُأولئَِك ُهُم الصَّ

ِمْن َقْبلِِهْم ُحيِبُّوَن َمْن هاَجَر إَِلْيِهْم َو ال َجيُِدوَن ِيف ُصُدوِرِهْم حاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َو ُيْؤثُِروَن 
 .  َأْنُفِسِهْم َو َلْو كاَن ِهبِْم َخصاَصٌة َو َمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأولِئَك ُهُم املُْْفلُِحونَ   َعىل

 :ثم ذكر الذين ليسوا من املهاجرين و ال من االنصار فقال عز و جل
ْخوانِنَا الَّ  نَا اْغِفْر َلنا َو ِإلِ ِذيَن جاُؤ ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ يامنِ َو الَّ فهذا    ِذيَن َسَبُقونا بِاْإلِ

كله ألهل العرص من عرص الصحابة، كام قال عز و جل يف ذكرهم أيضا يف سورة 
ُلوَن ِمَن املُْهاِجِريَن َو اْألَْنصاِر  يعني الذين هاجروا مع رسول : التوبة ابُِقوَن اْألَوَّ َو السَّ

لذين تابعوهم من االنصار يف العقبة، يف الشعب، و ا) عليه و آله و سلم اهللاصّىل ( اهللا
َبُعوُهْم بِإِْحسانٍ : ثم قال عز و جل ِذيَن اتَّ يعني الذين اتبعوا من املهاجرين و    َو الَّ

االنصار، و من أسلم من سائر البلدان، من مجيع أهل ذلك العرص، النه خلط معهم 
يقع فيه التساوي بني أهل عرص آخر، و مل يكونوا بعد خلقوا، ألن هذا حال ال جيوز أن 

 .السابق و املسبوق، ممن خلق و ممن مل خيلق، عىل ما بيننا من الرشح و البيان
فهذا ما يتعلق به أهل الغفلة، و حيتج به أهل الضاللة و اجلهالة، من خترصهم، و 

و قد رشحنا من ) عليه و آله و سلم اهللاصّىل (و رسوله  اهللافرتائهم، و كذهبم عىل 
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 اهللاأوضحنا من بطالنه ما فيه كفاية و مقتنع، و احلمد ّهللا رب العاملني، و صىل فساده و 

 .عىل حممد و آله الطاهرين
  فی بیان ما یجب اعتقاده فی مذهب اإلمامیۀ

، و موجود، واجب الوجود لذاته، و فيام يصّح عليه و يمتنع]  تعاىل، و أّنه[ اهللافأّول ما جيب عىل املكلّف، التّبرص و معرفة 
فذهبوا  .عليه و آله اهللاصّىل  عدله، و حكمته، و نبّوة نبيّنا، و إمامة األئمة االثني عرش، و اإلقرار بجميع ما جاء به النبّي 

اىل أّنه تعاىل هو املخصوص باألزليّة و القدم، و أّن كّل ما سواه حمدث، و أنّه تعاىل ليس بجسم، و ال يف مكان، و إّال لكان 
نزه عن مشاهدة املخلوقات، و هو قادر عىل مجيع املقدورات، عامل بجميع املعلومات، عادل ال يفعل بل هو م. حمدثا

قبيحا، و ال خيّل بواجب، و أّن أفعاله تعاىل إّنام يقع لغرض صحيح و حكمة، و أنّه ال يفعل الظّلم و ال العبث، و أّنه 
ىل كّلفهم ختيريا ال جربا، وعدهم بالثّواب، و توّعدهم رحيم، رؤف بالعباد، و يفعل هلم ما هو األصلح، و أنّه تعا

بالعقاب، عىل لسان أنبيائه و رسله املعصومني، بحيث ال جيوز عليهم اخلطاء و النسيان، و ال املعايص، و إّال مل يبق وثوق 
مامة، فنصب االئمة عليه و آله باإل اهللاثّم أردف الّرسالة بعد فوت الّرسول صّىل .بأقواهلم، و تنتفي فائدة البعثة

 .املعصومني، ليأمن الناس من غلطهم و سهوهم و خطائهم، و ينقادون اىل أوامرهم لئال ختلوا العامل من لطفه و رمحته
عليه و آله أدى الرسالة كام ينبغي، و من مجلتها أنّه نّص عىل عّيل عليه السالم باخلالفة  اهللاو أنّه ملا بعث نبيّه حمّمدا صّىل 

م ه بال فاصلة، و مل يمت بغري وصيّة، بل نّص عىل خالفة االئمة املعصومني االثني عرش، أّوهلم عّيل و آخرهبعد وفات
و يعتقدون أّن العصمة يف اجلميع، و ما يشرتط اإلمامة موجود فيهم، قول أّوهلم و آخرهم .املهدّي احلّق القائم املنتظر

الّدين من  و أّنه ما مات حتى أكمل الرشيعة و.تهم عىل كافة املكلفنيم و معرفواحد ال خالف بينهم، و جيب االنقياد هل
و ذهب املخالفون اىل خالف ذلك، فلم خيّصوه باألزليّة و القدم، و وصفه بعضهم بصفات .أحوال املعاد و غريه

يفضل من هو جسم، حتى قالوا إّنه جيلس عىل العرش، : و قال آخرون.هو جسم ال كاألجسام: فقال بعضهماحلوادث، 
يزور الّصلحاء، و !! محارا] راكبا[كّل جانب مقدار أربع أصابع، و هو بصورة اآلمر، و يف كّل ليلة مجعة ينزل من السامء، 

و مل ينسبوا له العدل و احلكمة، و جّوزوا عليه فعل القبيح، و !!تى رمدت عيناه فعادته املالئكةبكى عىل طوفان النّوح ح
و أّن فعل العايص من أنواع الكفر و الظّلم !! ه يفعل ال لغرض إليه، و رّبام يفعل ما هو الفساداإلخالل بالواجبات، و أنّ 

و أّن املطيع ال يستحّق الثّواب، و العايص ال !!ليس و نحوه يستندون إليه تعاىلو الفساد الواقع يف العامل، حتى إغواء إب
 .و أّن األنبياء غري معصومني، بل قد يقع منهم اخلطاء و النسيان!! يستحّق العقاب، بل قد يعذب األنبياء، و يثيب ابليس

أبا بكر بن أبى قحافة  اهللاعليه و آله مات بغري وصيّة، و مل ينّص عىل امام، و أّن اإلمام بعد رسول  اهللاو أّن النبّي صّىل 
و ابن سعد، ثّم من بعده ... رش و سامل موىل حذيفة، و بن أبى حصني، و ب... بمبايعة عمر بن اخلطّاب، برضاء أربعة 

عمر بن اخلّطاب بنّص أبى بكر، ثّم عثامن بن عفان بنّص عمر عىل ستة هو أحدهم، فاختاره بعضهم، ثّم عّيل عليه 
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إّن االمام ): آخرون(و قال .ام احلسن بن عّيل عليهام السالمإّن االم: فقال بعضهم:ملبايعة اخللق له، ثّم اختلفوا السالم

صّريوها من بنى اميّة اىل مروان احلامر، ثّم انتقل األمر منهم اىل بنى العباس بمعاونة أبى مسلم املروزي، أّوهلم  معاوية، و
سفاح و آخرهم املعتصم، قتل عىل أيدي الرتك الذين خرجوا من توران قائدهم هالكوخان، ثّم تفرق األمر، و مل يتعني 

عىل من كان يف عرصه، حتى لو مات أحد يف هذا الزمان و مل يعرف أبا بكر و االمام، و ال يوجبون االنقياد له و معرفته 
 .تعاىل مؤاخذا اهللاعمر و عثامن مل يكن عند 

  رسالۀ فى العقیدة
جيب عىل كّل عاقل نشاء بني .ة عىل نبيّه حمّمد و آله أمجعنياحلمد هللا رّب العاملني، و الّصال» الرمحن الرحيم اهللابسم «

اختالفهم يف اثبات الصانع و نفيه، و اثبات الثواب و العقاب، أن يرصف فكرته اىل معرفة ذلك بحيث  العقالء، و سمع
تعاىل، و معرفة ما جيوز أن يوصف به و ما ال جيوز، و أّنه  اهللايأمن زوال الرضر املجّوز، و أن يأمن ذلك إّال بعد معرفة 

ة، و من يقوم مقام األنبياء عند عدمهم، ليهتدي بام يبّني له من حكيم ال يفعل قبيحا، و ال خيّل بواجب و اثبات النّبو
و »ا جيوز أن يوصف به و ما ال جيوزو م اهللايف معرفة » «الفصل األول«: فهذه أربعة فصول.جاةالطرق املوصلة اىل النّ 

ّنه تعاىل ال يعرف الطريق املوصل اىل ذلك، النظر يف أفعاله املختّصة به، و هي اجلوامد و األعراض املخصوصة، أل
و كيفية النظر يف .ملحّق ليس أوىل من تقليد املبطلرضورة، لثبوت الشك يف املعارف قبل النظر، و ال بالتقليد، ألّن تقليد ا

أّنه نجد بعضها منتقال يف رضائب احلدوث من صغر اىل كرب، و هو يعلم اضطرارا أّن ذلك مل حيصل هلا من ذاهتا، : أفعاله
 و نجد بعضها خمتلفا يف األلوان و الطعوم و اهليئات، فنعلم أّنه ال بّد ممن خالف بينها،.يف املقادير و النشوء  الستوتو إّال 

و نجد اجلوامد ال ختلوا من احلوادث املتباينة، و كّل ما ال خيلو من احلوادث املتباينة .الستحالة أن يكون ذلك من ذاهتا
ّم نعلم بواسطة اختالف األشياء و تباين أوصافها أّن مبدعها خمتار، اذ لو ث.ادث، و كّل حادث فله حمدث رضورةفهو ح

و يف اختالفها و . كان موجبا لكانت أفعاله واقعة عىل وجه واحد و لدامت لدوامه، إذ بقاء الّصلة موجب لبقاء املعلول
ملنفعة املقصودة، و هو يعلم أّن املحكم ثّم نجد العامل حمكام مرتبا عىل وجه ا.الوجود داللة عىل اختيار املوجدعدمها بعد 

ال يقع اتفاقا، و ال يقع إّال من عامل به قبل ايقاعه كالكتابة املحكمة فاهنا ال تقع إّال من عامل هبا، فنعلم عند ذلك أّن صانع 
يقدر و يعلم، و  العامل عامل، و إذا عرف اتصافه هبذين الوصفني، علم أّنه حّي موجود، ألّن احلّي هو الذي ال يستحيل أن

و املعنّي بكونه .أّنه يصّح أن يفعل و أن ال يفعل: املعنّي بكونه قادرافائدة.م يستحيل أن يؤّثر يف املوجوداتألّن املعدو
و املعنّي .ّنه ال يستحيل كونه قادرا عاملاأ: و املعنّي بكونه حيا.نا يصّح معه ايقاع الفعل حممكاأنّه تبّني األشياء تبيّ : عاملا

و ليس له هبذه األوصاف أحوال زائدة عىل هذه االعتبارات، ألّن هذا .أّن له ذاتا متحّققه يف األعيان: ونه موجودابك
و هذه األوصاف األربعة واجبة لذاته املقدسة، اذ لو كانت .وصف و ال داللة عىل ما زاد عليهالقدر يكفى يف اطالق ال

و أن كان حمدثا، .ون يف الوجود قديامن، و هو حمالن ذلك األمر قديام، لزم أن يكثّم إن كا.مل يتّصف هبا اّال األمر]  ثه[ حاد
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فان كان غريه، تسلسلت .ادرا، قبل كونه قادرا و هو حمالتعاىل لزم كونه ق اهللافتقر اىل حمدث، فان كان املحدث هو 

و اذا ثبت أّهنا واجبة، لزم أن .هو حمال ون يف الوجود قديامن، وتعاىل، فيلزم أن يك اهللالعلل، أو ينتهي اىل قديم غري 
و اذا حتّقق أّن .رتكيب يف ذاته تعاىل، و هو حماليستحّقها لذاته، ال ملعان توجبها له، و إّال لكانت جزء من ذاته، فيلزم ال

ية، فيجب أن هذه الصفات ذاتية، وجب أن يكون قادرا عىل كّل مقدور، عاملا بكّل معلوم، ألّن نسبة ذاته اىل الكّل بالّسو
من كونه : و جيب أن يوصف بام دّل عليه القرآن املجيد و الّسنة املتواترة»عقيدة«.قادرا عىل الكّل، لعدم املخّصص يكون

و مريدا ألفعاله و .و املدركات، ال بمعنى اثبات صفةسميعا، بصريا، مدركا، بمعنى كونه عاملا باملسموعات و املبرصات 
و .عىل العلم املخصوصبمعنى أّن له داعيا حكميا اىل فعلها، ال بمعنى اثبات أمر زائد  للطّاعات من أفعال عباده،

املعقولة، يفعلها ال بجوارح و آالت،   متكلام، بمعنى أّنه خاطب بعض رسله من األنبياء و املالئكة باحلروف و االصوات
جيب أن نعلم أّنه تعاىل قديم، إذ لو كان »عقيدة«.ةّنه غري معقول، و إثباته جهالو ال بمعنى اثبات معنى قائم بالنفس، أل

فاذا عرف ذلك، .بّد من انتهاء احلوادث اىل قديمحمدثا الفتقر اىل حمدث، و يتسلسل العلل و املعلوالت، و هو حمال، فال 
ديم، فاذا عرف استحالة أن يكون تعاىل جسام أو عرضا أو حاّال يف حمّل، ألّن كّل متصف بذلك حادث، و قد وضح أنّه ق

خر حتقق اتّصافه بالقدم، وجب أن ال يشاركه فيه غريه، إذ لو كان يف الوجود قديامن، لكان إن مل يتّمه أحدمها عن اآل
و إن متّه أحدمها عن اآلخر، لزم أن يكون أحدمها مرّكبا ممّا به االشرتاك و ممّا به االمتياز، و  .بأمر، استحال التعّدد فيهام

إذا عرف .ود بذاته يستحيل أن يكون مرّكباديام، ألّن القديم ال يكون موجودا إّال بذاته، و واجب الوجاملرّكب ال يكون ق
 أّنه ليس بجسم و ال عرض، عرف أّنه ال جيوز أن يرى، ألّن الرؤية واجبة عند سالمة احلواّس و ارتفاع املوانع، فلو كان

و إن رئي من غري مقابلة و ال يف جهة، .ة، فهو جسم أو عرضإن رئي يف جه و ألّنه.ممّا يصّح أن يرى، لوجب أن يرى
، و »ال ُتْدِرُكُه اْألَْبصاُر َو ُهَو ُيْدِرُك اْألَْبصارَ «: و يدّل عىل ذلك من القرآن قوله.لك غري معقول، و إّنام به جهالةكان ذ

اس، و موسى عليه السالم ال لنلنفي األبد، و من املستحيل أن يراه آحاد ا) لن(و  .»َلْن تَراِين «: قوله تعاىل
جيب أن يعلم أّنه تعاىل غنّي يف ذاته و صفاته، غري حمتاج اىل اجتالب نفع، و ال دفع رضر، ألّن اجتالب »عقيدة«.يراه

يف » «الفصل الثاين«.عن ذلك اهللاعىل األجسام، تعاىل النفع إّنام يصّح عىل من تصّح عليه الّشهوة، و الّشهوة ال تصّح إّال 
إنّك لتعلم حكم الفعل يف كثري من األفعال بالقبح، كالظلم و الكذب، و يف »ال يفعل قبيحا، و ال خيّل بواجبه حكيم، أنّ 

و تعلم .باحلسن كالّصدقة و ارشاد الّضالكثري من األفعال بالوجوب، كرّد الوديعة و قضاء الّدين، و يف كثري من األفعال 
مر سوى ذلك، و كذلك إّنام وجب رّد الوديعة لكونه رّدا للوديعة، فنعلم عند ذلك أّن الكذب إّنام قبح لكونه كذبا ال أل

فاذا تقّرر ذلك، وجب أن .يحا، حلصول الوجه املقتيض لقبحهأّنه ال خيتلف باختالف الفاعل، بل ممّن وقع الكذب كان قب
جاهل بقبحه، أو معتقد الحتياجه إليه، و  نعلم أّنه تعاىل ال يفعل قبيحا، و ال خيّل بواجب، ألّن القبيح ال يفعله إّال 

جيب أن يعلم أّن العبد فاعل لترصفاته، الّنه جيد من نفسه وجدانا رضورّيا قدرته عىل »عقيدة«.منفيّان عنه تعاىل األمران
مدح عىل احلسن احلركة يمنة و يرسة، و أّنه ليس كامللجإ الذي ال يقدر عىل االمتناع، و ألّنه يذّم عىل القبيح من أفعاله، و ي
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و ألّنه لو كانت أفعال املكلّفني أفعاال هللا  حيسن ذّمه، عىل خلقته و صورته؟منها، فلم مل يكن فعال له ملّا حسن ذّمه كامال
و مل يكن لبعثة األنبياء و رشع العبادات و انزال القرآن فائدة، و ذلك واب و العقاب، و الوعد و الوعيد،تعاىل، لبطل الثّ 

بمريد القبيح، كام و جيب أن نعلم أّن إرادة القبيح قبيحة، ألّن الّذم تعلّق »عقيدة«.مصري اىل قول امللحدين للدين و هدم
كان و ما مل  اهللاما شاء «: و قول املسلمني.لقبيح، ثبت أّنه ال يريد القبيحتعاىل ما يفعل ا اهللاو إذا ثبت أّن .تعّلق بفاعله
َو َما «، »ال ُحيِبُّ اْلَفسادَ  اهللاَو «: خاصة دون أفعال املكلفني، يشهد بذلك قوله تعاىل ، يعنون بذلك من أفعاله»يشاء مل يكن

تعاىل حسن، سواء علم وجه حسنه أو جهل، مثل فعل  اهللاو اذا حتّقق ذلك، عرف أّن مجيع ما يفعل .»ُيِريُد ُظْلًام لِْلِعبادِ  اهللا
ألعواض ما خيرجها عن كوهنا الّلطف و االعتبار، و يف مقابلة اآلالم من ااآلالم و خلق املوذيات، فاّن مجيع ذلك فعل 

و من الواجب يف احلكمة الّلطف للمكلفني، و هو أن يفعل معهم كّل ما يعلم أّنه جمرد لدواعيهم اىل الّطاعة، »فائدة«.ظلام
و جيب عليه أيضا يف احلكمة .ىل غرضهليه يف فعله، و هو مفض األّنه لو مل يفعل ذلك لكان ناقضا لغرضه، اذ ال مشّقة ع

تعّوض املوّلني و ثواب املطيعني، ألّنه لو مل يفعل لدخل يف كونه ظلام، و ألّن التكليف شاق، و قد ألزمنا به مع امكان أن 
فر كذلك فاذا عرفت ذلك، فثواب األيامن دائم، و عقاب الك.التكليف ظلام و عبثا  يثبت لكاننجعله غري شاق، فلو مل 

فاّن عقابه منقطع، ألّنه يستحق الثواب بايامنه، فلو كان عقابه دائام الجتمع له : و أّما الفاسق.غري خالف بني املسلمنيب
شفاعة يوم القيامة، أو عن عقابه، و جيوز أن يسقط بشفاعة من له  اهللاو جيوز أن يعفو . استحقاقان دائامن، و هو حمال

هو  يف النبّّوة» الفصل الثالث«.آله اىل الثّواب الدائممنه بقدر لعنه، ثّم م اهللاقتّص ء من ذلك،  فان مل حيصل يش.بالتّوبة
برشّي و إّنام يعلم صدقه بواسطة املعجزة، و هي فعل خارق للعادة متعذر يف جنسه أو .....  تعاىل  اهللالبرشى املخرب عن 

جتّوز اختالف ...  ق عىل مصاحلهم و مفاسدهم، و صفته، مطابق لدعوى املّدعي و الّرشع، إّنام يتضّمن داللة اخلل
اذا عرفت أّن األنبياء نصبوا إلرشاد اخللق، .ف الرشائع تبعا الختالف املصالحاملصالح اىل اختالف األزمان، فجاز اختال

لك منهم حلمل ذوجب أن يكونوا معصومني من الّذنوب، كبريها و صغريها ألّهنم قدوة اخللق، فلو جاز وقوع اخلطاء 
و ألّن فعل املعصية منّفر عن االّتباع، و .»َيناُل َعْهِدي الظَّاملِِنيَ  ال«: و يدّل عىل ذلك من القرآن قوله تعاىل.عىل اّتباعهم فيه

املعجز، ، رسول صادق، ألّنه اّدعى النبّّوة، و ظهر عىل يده اهللاحممد رسول »عقيدة«.ون األنبياء عن األمور املنّفرةجيب ص
و أّما ظهور املعجز، فاّنه حتّدى العرب بالقرآن .ة فمتواتر، ال يدفعه إّال مكابرأّما دعواه النّبو.لك فهو صادقو من كان كذ

و مل يعارضوه، فلو كانوا قادرين عىل معارضته لعارضوه، ألّن دواعيهم كانت متوفرة اىل اظهار غلبته، و من كان داعيه 
در عليه، فاّنه يفعله ال حمالة، فلّام مل يعارضوه و عدلوا اىل حربه مع صعوبة ء و علم أّنه حيصل بام هو قا متوفرا اىل يش

و من معجزاته عليه السالم . احلرب و شّدهتا، دّل عىل العجز، ألّن العاقل ال يعدل عن األسهل اىل األشّق، إّال مع العجز
ع، و انباع املاء من بني أصابعه، و طعام اخللق ما اشتهر نقله و استفاض، مثل حنني اجلذع، و انشقاق القمر، و كالم الّذرا

و أّما الدليل عىل أّن كّل من .م من جمموعها اجلزم بظهور العجزالكثري من الّطعام القليل، و غري ذلك من املعجز التي يقو
ا اّدعى انسان ء جمرى قول القائل صدقت، أال ترى أّن امللك العظيم اذ ظهر املعجز عىل يده فهو صادق، فألّن املعجز جيي
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دّل ذلك يئا مل جتر العادة به، ثّم فعله،بحرضته النيابة عنه، و قال الدليل عىل ذلك أّنه يرفع عاممته عن رأسه، أو يفعل ش

تعاىل كشف  اهللاكان جيب يف حكمة : قلناأن يكون املعجز فعل حيس أو غريه؟ما املانع : فان قيل.عىل صدق مّدعى النيابة
لك غري جائز يف حكمة يلزم اشتباه داللة النبّي الّصادق باملتنبئ الكاذب، و ذ ّنه كانيا عىل اخللق، و ألذلك و إّال كان معمّ 

و فعل اللطف واجب عىل .ل اليهود و غريهم من الفرق قطعافاذا ثبت نبّوة نبيّنا عليه السالم، ثبت بطالن قو.تعاىل اهللا
إّنام »فائدة« .ال الزمان من اإلمام، و هو حمالام يف هذا الوقت، و إّال ختعاىل، و اذا ثبت ذلك وجب القول بوجود اإلم اهللا

استرت عن أعدائه خوفا عىل نفسه، و عن اوليائه خوفا عليهم من أعدائه، و كام جاز لعّيل عليه السالم و األئمة من بعده 
ثر األوقات، خوفا عىل أنفسهم، عليهم السالم كّف ألسنتهم عن الفتيا يف وقت، و أيدهيم عن اصالح الّرعيّة يف أك

و يدّل عىل وجوده من حيث النقل، اتفاق طائفة كثرية من الشيعة  .ام الوقت إخفاء نفسه خوفا عليهافكذلك جيوز ألم
: فمن املشاهدين له من النساء.ا حيصل من جمموعه اليقني بوجودهعىل مشاهدته، و طائفة عىل مكاتبته و مراسلته، اتفاق

: أبو هارون، فانه قال: و من الّرجال.د بن عىل بن موسى عليهم السالم، و مارية، و جارية اخليزراينّ حكيمة بنت حممّ 
ولد ألبى حمّمد : (و أبو غانم اخلادم، قال).جلمعة سنة ست و مخسني و مائتنيرأيت صاحب الزمان و كان مولده يوم ا(

و عن حمّمد بن معاوية بن حكيم، و حمّمد بن حمبوب  ).لثعليه السالم ولد فسّامه حممدا، و عرضه عىل أصحابه يوم الثا
عليه، و نحن أربعون  اهللاعرض علينا أبو حمّمد عليه السالم ابنه صلوات : (بن نوح، و حمّمد بن عثامن العمري، قالوا

إسحاق، و و من كالمه و مكاتبته العمرّي و ابنه، و حمّمد بن مهزيار، و أمحد بن  ).هذا إمامكم بعدي: رجال، فقال
و القاسم بن العالء، و حممد بن شاذان، و غريهم ممّن ال حيرص كثرة، ممّن حيصل هبم التّواتر عند الوقوف عىل  البّسامّي،

و رّبام استبعد كثري من املخالفني بقائه عليه السالم هذا العمر  .أخبارهم، و االطالع عىل ما نقل عنهم، و يزول به الّريب
تعاىل، و قلّة تأّمل فيام نقل من أخبار املعّمرين مثل نوح عليه السالم، فاّنه عاش بنّص  اهللام عن قدرة املتطاول، غفوال منه
و مثل سليامن فانه عاش  .، و يف األخبار ألفي سنة، و مخس مائة سنة»َأْلَف َسنٍَة إِالَّ َمخِْسَني عاماً «  القرآن ما يزيد عىل

عنه، فاّنه عاش أربعامئة سنة و  اهللامن نبيّنا عليه السالم، سلامن الفاريس رىض و يف ز .سبعامئة سنة و اثنتي عرشة سنة
تعاىل، و غري متعذر عليه سبحانه، اذا اقتضته  اهللامخسني عاما، و مل نقف عىل ذلك لعلمنا أّن ذلك داخل يف قدرة 

 .املصلحة
بأمجعهم، و أّن من جحد أحدهم كمن جحد  و قد ثبت عن االئمة عليهم السالم بالنقل، أنّه جيب أن يعرفوا »فائدة«

 .تعاىل اهللافليعمل عىل ذلك إن شاء  .سائرهم
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